Ruim 400 GGD-medewerkers werken iedere dag aan de bescherming, bewaking en bevordering van
de gezondheid en de veiligheid van de ruim 325.000 inwoners in de regio Zaanstreek-Waterland. Het
werkgebied omvat de gemeenten Beemster, Edam-Volendam, Landsmeer, Oostzaan, Purmerend,
Waterland, Wormerland en Zaanstad. De medewerkers voeren alle taken deskundig, proactief,
samenwerkend en ondernemend uit; dit zijn tevens de kernwaarden waar GGD Zaanstreek-Waterland
voor staat.
De sector Preventie & Zorg is gericht op producten en diensten met een regulier karakter die de GGDorganisatie biedt en de doorontwikkeling hiervan. De sector Preventie & Zorg bestaat uit drie Teams
Jeugd, Team Gezondheidsondersteuning, Team Infectieziektebestrijding en Team Straathoekwerk.
Team Straathoekwerk richt zich op jongeren in de leeftijd van 12 tot 27 jaar in Zaanstad.
De medewerkers leggen contacten met jongeren op straat of bieden individuele hulp en
dienstverlening aan.
Voor het Team Straathoekwerk zijn wij zo spoedig mogelijk op zoek naar een:
STRAATHOEKWERKER (M/V)
32 uur per week
De functie is in eerste instantie tot 1 januari 2020
Wat houdt de functie in?
Je biedt (praktische) individuele hulp- en dienstverlening en bevordert de maatschappelijk participatie
van risicojongeren door individuele trajectbegeleiding. Je signaleert en behartigt de belangen van de
voor jongeren op het gebied van wonen, werken, wetten, welzijn. De functie voer je veelal zelfstandig
en alleen uit, maar je bent onderdeel van een team en daardoor ook een ‘teamplayer’.
Wie zoeken wij?
Je hebt een afgeronde, relevante hbo-opleiding (bijvoorbeeld MWD, SPH, CMV), een proactieve
houding en ervaring met hulpverlening aan risicojongeren. Je hebt kennis van de sociale kaart en
aantoonbare affiniteit met de doelgroep. Daarnaast kun je goed zelfstandig werken en heb je goede
contactuele eigenschappen. Je bent assertief, je hebt incasseringsvermogen en goede
organisatorische kwaliteiten en je bent slagvaardig.
Verder ben je:
 Cliëntgericht: je werkt vraaggestuurd en behartigt de belangen van jongeren op diverse
niveaus.
 Kwaliteitsgericht: je werkt professioneel met eigen verantwoording voor en invulling van
inhoud en methode.
 Ontwikkelingsgericht: via het directe contact met jongeren signaleer je tijdig nieuwe
behoeftes van en ontwikkelingen in de doelgroep.
Tenslotte heb je een juiste balans in betrokkenheid en professionele afstand en ben je bereid op
onregelmatige tijden te werken. Registratie in het Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ) is een vereiste.
Wat bieden wij?
Een verantwoordelijke en afwisselende functie. Afhankelijk van je opleiding en ervaring bieden
wij, bij een fulltime dienstverband, een salaris van maximaal € 4.225,- bruto per maand in
functieschaal 10.
Je treedt in dienst bij het payroll bureau. Je bouwt 8% vakantiegeld op en hebt recht op een
eindejaarsuitkering.
GGD Zaanstreek-Waterland voert een actief gezondheidsbeleid. Kijk hier voor meer informatie.

Geïnteresseerd in deze functie?
Je kunt jouw sollicitatiebrief met cv onder vermelding van de functie, vóór woensdag
28 augustus 2019 richten aan GGD Zaanstreek-Waterland, e-mail: PenO@ggdzw.nl.
De sollicitatiegesprekken staan gepland voor 2 en 5 september in de middag.
Voor inlichtingen omtrent deze vacature kun je contact opnemen met Tonny Hartkamp,
Teammanager Straathoekwerk, tel. 06-11204464.

Deze vacature is gelijktijdig in- en extern uitgezet.
Wij nodigen mensen met een arbeidsbeperking nadrukkelijk uit om te solliciteren.
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature stellen wij niet op prijs.

