MEDEWERKER VEILIGHEID EN TOEZICHT

Type

Vacature

Intern nummer

2019-099

Organisatie

Tactus Verslavingszorg

Locatie

Zutphen, locatie Verlengde Ooyerhoekseweg - Piet Roordakliniek

Werkveld

Geestelijke gezondheidszorg

Opleidingsniveau

Niveau 3

Arbeidstijd

In overleg

Uren van

27

Uren tot

36

Arbeidsovereenkomst

Bepaalde tijd

CAO

Geestelijke Gezondheidszorg

Informatie verkrijgen bij

Moniek van Koot, Manager. Telefoonnummer 06-53615323

Functie(s)

Begeleider niveau 3
Medewerker Veiligheid & Toezicht

Publicatiedatum

29-05-2019

Ingangsdatum

31 december 2019

Reageer voor

31-12-2019

Nummer

45867

Over de locatie
Zutphen, locatie Verlengde Ooyerhoekseweg - Piet Roordakliniek

Over de functie
Voor de locatie Piet Roordakliniek (PRK) aan de Verlengde Ooyerhoekseweg, Zutphen is Tactus op zoek naar een:
Medewerker Veiligheid en Toezicht | Zutphen
(27 tot 36 uur per week)
De Piet Roordakliniek (PRK) is een forensische verslavingskliniek en biedt behandeling aan mannen die veelvuldig met
justitie in aanraking zijn gekomen, langdurig verslaafd zijn en niet in staat zijn om dit patroon te doorbreken. De cliëntgroep
in deze kliniek kenmerkt zich door problematiek op verschillende gebieden, namelijk persoonlijkheidsproblematiek (met
name antisociale persoonlijkheidsstoornis), verslaving, criminaliteit en psychiatrische problematiek. De Piet Roordakliniek
biedt gestructureerde behandeling aan deze groep cliënten door middel van een geïntegreerde benadering, waarbij
gelijktijdig aandacht is voor de verschillende problemen. Meer informatie over de locatie vind je hier
Je werkt in wisselende diensten: 7.00 uur tot 15.00 uur; 15.00 tot 23.00 uur; 23.00 tot 7.00 uur.
Overige taken zijn:
zorgdragen voor de veiligheid als ploegleider BHV
afhandelen van (telefonische) contacten
bedienen van de telefooncentrale
ontvangen en zorgdragenvoor de afhandeling van binnenkomende (telefonische) contacten/verzoeken

verrichten lichte administratieve werkzaamheden

Dit breng je mee
Van een Medewerker Veiligheid en Toezicht vragen wij het volgende:
Je hebt een afgeronde opleiding tot bewakings-/beveiligingsbeambte op MBO niveau 2 & 3 (harde eis).
Je hebt enkele jaren relevante werkervaring.
Je beschikt over een EHBO-diploma/BHV-diploma.
En ook:
Je bent bereid interne cursussen op het gebied van agressiebeheersing en verslavingszorg te volgen.
Je bent in staat zelfstandig opdrachten uit te voeren.
Je beschikt over een resultaatgerichte, pro-actieve houding.
Je hebt een flexibele, servicegerichte instelling en affiniteit met de doelgroep.

Dit bieden wij
Je krijgt een mooi salaris, zoals dat is afgesproken in de cao GGZ. De functie is ingedeeld in functiegroep 30. Het maximale,
bruto salaris bij een werkweek van 36 uur is € 2.545,- per maand. Het aantal jaren relevante werkervaring bepaalt je salaris.
Naast een goed salaris, kun je rekenen op:
Een fijne eindejaarsuitkering (8,33%. Dat is een volledige 13e maand!).
Korting op bijvoorbeeld sporten bij je sportschool, een nieuwe fiets, telefoon of bon van bol.com.
Een digitale omgeving waar je onbeperkt, gratis e-learningmodules kunt volgen. Ook bieden we interne scholingen
aan en staan we stil bij jouw ontwikkeling.
Nog veel meer: een compleet overzicht van onze arbeidsvoorwaarden vind je hier.

Ben jij onze nieuwe collega?
Dat zouden we leuk vinden! Heb je interesse in deze boeiende functie bij Tactus en voldoe je aan het profiel? Dan zien we
je reactie graag tegemoe
Een referentiecheck en een assessment kunnen deel uitmaken van de selectieprocedure. Ook kan, wanneer de functie
hierom vraagt, een online screening op sociale media plaatsvinden. Het kunnen overleggen van een actuele Verklaring
Omtrent Gedrag (VOG) zal onderdeel zijn van een uiteindelijke aanstelling. Tactus vergoedt de kosten die de VOGaanvraag met zich meebrengt.
Deze vacature zal gedurende een langere tijd open staan en op basis van reacties zullen meerdere sollicitatierondes
worden gehouden.

