Functie: Oproepkracht TOS/ uitvoerend medewerker
Organisatie: Stichting Thuis Op Straat Leiden
Wij zijn op zoek naar een enthousiaste oproepkracht t/m december 2019. Verlenging van
het contract is o.a. afhankelijk van gemeentelijke subsidie 2020.
Ben jij enthousiast, sportief en creatief met een brede respectvolle blik op de
multiculturele samenleving? Lees dan verder en solliciteer!
Organisatie-informatie
TOS is een maatschappelijk betrokken organisatie die werkt aan een veilig en prettig leef
en speelklimaat in buurten door te activeren, te stimuleren (aandacht en aanmoedigen) en
te normeren (aanspreken). TOS is actief in de buitenruimte. Bewoners worden uitgedaagd
om mee te doen. We doen dit door hen in staat te stellen hun talenten te ontdekken, te
ontwikkelen en in te zetten voor de buurt waar ze wonen. Werken bij TOS is werken volgens
een bewezen effectieve methodiek. We organiseren activiteiten voor de kinderen in de wijk
en betrekken daar graag de jongeren bij. Het plein is van iedereen en iedereen mag
meedoen!
TOS Leiden is werkzaam in de wijken: Zuidwest, Mors en Stevenshof. Onze grote zus is
Thuis Op Straat Rotterdam.
Functieomschrijving
Je draait op afroep zelfstandig schoolplein- en wijkactiviteiten en je valt in of assisteert bij
wijkactiviteiten en evenementen.
•
•
•
•
•
•

Je organiseert en begeleidt activiteiten op het terrein van sport, spel en cultuur.
Ook tijdens de vakantie en soms in het weekend.
Je signaleert en acteert op zaken die in de buurt spelen (gedrag, klachten en
wensen)
verricht lichte administratieve werkzaamheden (logboek)
begeleidt vrijwilligers en stagiaires
legt contact en werkt samen met partners en buurtbewoners/ouders in de wijk
draagt zorg voor goed gebruik van materiaal

Profiel/eisen
• minimaal relevante MBO3 opleiding (SCW, CIOS of vergelijkbaar) of afstuderende
HBO-er
• minimaal 20 jaar
• Zelfstandig actie kunnen ondernemen om problemen op te lossen
• Flexibel
• Woonachting in regio Leiden
• VOG
Geboden wordt
Uitdagend en veelzijdig werk in een dynamische omgeving
Inschaling en rechtspositie conform CAO-Welzijn (schaal 5/6 afhankelijk van opleiding en
ervaring)
Extra info
Thuis op Straat Leiden heeft geen woon-werk verkeer vergoeding.
In de bouwvakvakantie is TOS dicht en hebben alle medewerkers incl oproep vrij.
Sollicitaties
Interesse? Stuur je motivatiebrief met uitgebreide CV per e-mail aan Marieke van
Kesteren: marieke.vankesteren@thuisopstraat.nl, directeur Thuis Op Straat Leiden. Of bel
eerst voor meer info: 06-54620254.

