
 

 
 

‘In de buurt, prikkelend, net even anders’ 

Wij geloven dat we hiermee verschil maken en zoeken dit ook in jou, als 

Nachtwaker in Amsterdam Zuidoost (De Brecht)  
 
Het gaat om meerdere vacatures voor 9 tot max. 27 uur per week, mede afhankelijk van jouw wensen en 
mogelijkheden. In verband met de afbouw van de locatie betreft het in eerste instantie een functie tot eind juni 
2020. 
 
Wat ga je doen? 
Als Nachtwaker ben jij ’s nachts de ordebewaker op onze locatie voor opvang en wonen. Hier bieden wij samen 
met jou een thuis aan 33 bewoners van 23 jaar en ouder. Onze bewoners met een psychiatrische problematiek 
en/of een licht verstandelijke beperking, hebben een zelfstandige woonruimte en gedeelde douche/wc. Er is een 
gezamenlijke eet/huiskamer, activiteitenruimte en keuken.  
 
Er is 24/7 begeleiding aanwezig om de bewoners een veilige en stimulerende woon-, leer- en werkomgeving te 
bieden. Jouw hoofdtaak is het handhaven van de orde, rust en veiligheid in en rondom de locatie. Je ziet hierbij 
toe op het naleven van de veiligheidsvoorschriften gedurende de nacht. Je houdt gegevens bij in een logboek en 
een registratiesysteem en verricht enkele licht huishoudelijke- of licht technische werkzaamheden. 
 
Naast bovengenoemde hoofdtaak heb je ook een zorgfunctie. Tijdens jouw nachtdienst ben jij voor onze cliënten 
het aanspreekpunt bij vragen, problemen of klachten. Bij een dreigend conflict zoek je samen met de cliënt naar 
een oplossing.  
Kortom, wij zijn op zoek naar medewerkers met een praktische en dienstverlenende instelling, die zo nodig in 
crisissituaties het hoofd koel weten te houden en zorg kunnen dragen voor oplossingen bij problemen ’s nachts.  
Samen met je collega nachtwakers maken jullie gezamenlijk het nachtrooster wie welke nacht werkt. 
 
Wie zijn wij? 
Noem ons eigenwijs, betrokken en uitdagend. Wij noemen het vooral lef! 
Lef om trouw te zijn aan onszelf en het beste uit onszelf te halen. Wij geloven dat dit de enige manier is om 
anderen te leren dat ook te doen. Wij zijn er trots op, mensen in een zeer kwetsbare positie in onze samenleving 
uiteenlopende vormen van begeleiding te bieden.  
 
Wie ben jij? 
Waar word jij blij van, waar kom jij je bed voor uit. Wat maakt je boos, verdrietig of onzeker? Waar blink je in uit? 
Wat heb je nog te leren? Wat zijn jouw vaardigheden om te reflecteren, luisteren, contact te maken en 
probleemoplossend te werken? Wij zijn nieuwsgierig naar jouw antwoorden! Wij worden nog nieuwsgieriger naar 
jou, als jij:  

• Een gerichte opleiding hebt op MBO niveau, bijvoorbeeld MMZ of SPW  

• Kennis hebt van de problematiek van onze bewoners 

• Kennis hebt van richtlijnen t.a.v. veiligheid, hygiëne en enige kennis van geautomatiseerde systemen;  

• In het bezit bent van een EHBO- en/of BHV-diploma of bereid bent deze te behalen 

• Resoluut en stressbestendig bent en in staat overzicht te houden en eigen grenzen te bewaken  

• Sociale vaardigheden hebt waardoor je voor een juiste omgang met de bewoners waarbij de-escalerend 
gewerkt wordt 

• Bij indiensttreding kun je een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) overhandigen 
 
Wat bieden wij? 
Een uitdagende baan in het hart van onze samenleving in een organisatie volop in ontwikkeling. Na een fusie is 
er veel te leren en ontdekken van en met elkaar. Daar hebben we jou ook bij nodig. Jouw salaris is conform de 
CAO Sociaal Werk. Bij een afgeronde relevante MBO opleiding is dat schaal 4. Afhankelijk van jouw ervaring is 
dat minimaal. € 1.946,-- en maximaal € 2.676,-- bruto per maand, bij een dienstverband van 36 uur per week. 
Een onregelmatigheidstoeslag conform CAO Sociaal Werk. Daarnaast bieden wij o.a.  een aantrekkelijke 
vergoeding reiskosten woon-werk, een loopbaanbudget en diverse verplichte trainingen om jouw sterker in jouw 
werk te maken. Denk aan motiverende gesprekstechnieken, de-escalerende technieken.  
 
Solliciteren? 
Voor meer informatie over kun je contact opnemen met Jacques Lamé, Coördinator Woonlocatie De Brecht,  op 
06-36235453. 
Je kunt je motivatie en cv tot en met 15 november a.s. mailen naar werving.selectie@vbscw.nl, onder vermelding 
van: Nachtwaker de Brecht.  
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