Op zoek naar een nieuwe uitdaging? De GGD Amsterdam zoekt:
TOEZICHTHOUDERS Wmo (Wet Maatschappelijke Ondersteuning)
Voor 32 – 36 uur per week; aanstelling per 1 januari 2020 voor 1 jaar (verlenging mogelijk)

Wat bieden wij?
 Je krijgt een afwisselende baan waarin je bijdraagt aan de kwaliteit van de Wmo voorzieningen in de
regio Amsterdam;
 Je werkt in een gedreven team binnen een dynamische werkomgeving. Je hebt veel eigen
verantwoordelijkheid voor en flexibiliteit in de planning van jouw werkzaamheden;
 Je krijgt een aanstelling voor 1 jaar binnen de gemeente Amsterdam (verlenging mogelijk);
 De functie valt in salarisgroep 10, met een bruto salaris van minimaal € 2.795,- en maximaal € 4.225,bij een 36-urige werkweek. Tijdens het eerste jaar zit je in aanloopschaal 9 (minimaal € 2.591,- en
maximaal € 3.805,-) . De gemeente Amsterdam biedt goede secundaire arbeidsvoorwaarden en
ruimte voor scholing en ontwikkeling.
Wat doe je als toezichthouder Wmo?
 Je beoordeelt de kwaliteit van de Wmo voorzieningen, waaronder locaties die beschermd wonen of
dagbesteding bieden, aan de hand van wetgeving en gemeentelijke afspraken. Hierbij besteed je
aandacht aan vragen zoals; Sluit de geboden ondersteuning goed aan op de cliëntbehoefte, Wordt er
volgens een professionele standaard gewerkt, Wordt de veiligheid geborgd?, etc.;
 Je doet onderzoek op locatie. Je verzamelt informatie door middel van overleg voeren met onder
andere management, hulpverleners, cliëntenraad en cliënten (bijv. tijdens huisbezoeken),
praktijkobservaties en het beoordelen van beleid en administratie;
 Je weegt de bevindingen af en vormt een onafhankelijk en professioneel oordeel over onder meer
het beleid en de praktijk op het gebied van cliëntgerichtheid, personeel en veiligheid;
 Je onderzoekt calamiteiten, klachten en signalen en draagt zorg voor een correcte afhandeling;
 Je verwerkt je bevindingen in een rapport dat helder is voor de Wmo-aanbieder, gemeente, cliënt
en/of mantelzorger en je adviseert de gemeente over eventuele maatregelen.
Wie ben jij?
 Je hebt binding met het sociaal domein en kennis en ervaring met de keten- en netwerkstructuur van
o.a. maatschappelijke opvang en beschermd wonen;
 Je hebt affiniteit met (het toezicht op) wet- en regelgeving en bent je bewust van jouw rol als
toezichthouder. Ervaring met toezichthouden is een pré;
 Je kan helder en duidelijk schrijven. Je kan jouw taalgebruik aanpassen aan verschillende niveaus,
schakelen tussen informeel en formeel, juridisch taalgebruik;
 Je hebt een afgeronde HBO- of universitaire opleiding op sociaal of medisch vlak.
 In bezit van rijbewijs B.

Competenties:
 Analytisch vermogen
 Inlevingsvermogen
 Initiatief
 Overtuigingskracht
 Omgevingsbewustzijn
Wie zijn wij?
Als toezichthouder Wmo werk je in het team Hygiëne & Inspectie. Het team bestaat uit ruim 60 medewerkers.
Het team Hygiëne en Inspectie houdt zich naast het toezicht op de Wmo o.a. bezig met het toezicht op
kinderopvang, seksbedrijven en tatoeage- en piercingstudio’s. Verder adviseert het team collectieve
voorzieningen waar zich kwetsbare burgers bevinden over hygiëne en infectiepreventie.
Ben je geïnteresseerd?
Schrijf een motivatiebrief, inclusief curriculum vitae en upload deze via de volgende link

http://sollicitatie.ggd.amsterdam.nl/19119
Je kunt reageren tot uiterlijk 8 oktober 2019. Als je geselecteerd wordt, dan volgt een sollicitatiegesprek en
een test voor helder, correct en juridisch schrijven.
De sollicitatiegesprekken vinden plaats op 17 oktober 2019.
Meer Informatie?
Wil je meer weten over deze vacature? Neem dan contact op met Marianne Spilker, teamleider Wmo
toezicht, telefoon 020- 5555581, 06-20044353 of via mspilker@ggd.amsterdam.nl.
De gemeente Amsterdam wil een diverse en inclusieve organisatie zijn. Een organisatie die ruimte biedt aan
iedereen en die de kracht van de diversiteit van medewerkers gebruikt om betere resultaten te halen voor de stad.
Talent als basis, diversiteit als kracht. We streven ernaar dat het personeelsbestand een afspiegeling is van de
beroepsbevolking van Amsterdam met al haar aanwezige verschillen. Vacatures staan open voor iedereen, tenzij
uitdrukkelijk anders vermeld.

