GOUD zoekt een medewerker
Voor een aanstelling van 24 uur per week, CAO-Welzijn, schaal 8.
Startcontract van 7 maanden met uitzicht op een vaste aanstelling.
GOUD is de laagdrempelige belangenbehartigingsorganisatie die opkomt voor de
belangen van dak- en thuislozen (al dan niet drugsgebruikers) in de regio en de stad
Utrecht. GOUD heeft een kantoor in de binnenstad van Utrecht waar iedereen met
vragen of problemen welkom is op het spreekuur. Op deze manier houdt GOUD
direct contact met de mensen op straat en kan ze de signalen en knelpunten van de
straat inventariseren, om die vervolgens over te brengen naar de juiste instanties.
Functieomschrijving medewerker:
• helpt de klanten met het inzichtelijk maken van hun klacht, probleem en/of hulpvraag
en zoekt, samen met de klant en verantwoordelijke instanties, naar oplossingen. In
deze zoektocht ondersteunt de medewerker de klant waar nodig.
• maakt collectieve signalen zichtbaar, door deze te extraheren uit de individuele
hulpvragen en klachten van de klanten/doelgroep van GOUD.
• denkt en werkt mee om opgehaalde signalen kenbaar te maken bij de
verantwoordelijke instanties. Dit onder andere door deel te nemen aan overleggen
om beleid te beïnvloeden.
• draagt bij aan het collectief organiseren en ondersteunen van de doelgroep rond
maatschappelijke problematiek en kritiek.
Functie-eisen:
• HBO denk- en werkniveau.
• heeft affiniteit en ervaring met de doelgroep en weet daar gemakkelijk contact mee te
leggen. Weet zich daarnaast makkelijk te bewegen in de wereld van hulpverleners en
beleidsmakers.
• kennis van de sociale kaart van Utrecht - of de mogelijkheid deze snel te kunnen
verwerven
• is in staat om op verschillende niveaus helder en makkelijk te communiceren.
• een schokvaste teamspeler, die open staat voor gesprek, enthousiasme uitstraalt en
initiatief toont.
• in staat zelfstandig te functioneren.
Voor vragen over de vacature kunt u terecht bij Dineke van der Most,
algemeen bestuurslid van GOUD, 06-30258601
Schriftelijke reacties, met CV en motivatie, richten aan het bestuur van Stichting
GOUD: bestuur@stichtinggoud.nl
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