
- leuke collega gezocht voor leuke functie  -  

Coördinator Nieuw West (16 - 20 uur per week)       

Sociaal uitzendbureau TEAM ED is een jonge groeiende organisatie werkzaam in het sociale 
domein in Amsterdam. Haar doelstelling is zorg- en dienstverlening verbeteren door het 
inzetten en het versterken van ervaringsdeskundigen. TEAM ED zet ervaringsdeskundigen in 
bij organisaties en in eigen diensten. De EDplaatsen (herstelwerkplaatsen) zijn 
laagdrempelige ontmoetingsplekken met herstelactiviteiten gerund door 
ervaringsdeskundigen. De Vliegende Brigades zijn kleine teams van ervaringsdeskundigen 
in de wijk. Wegens vertrek van de huidige coördinator is TEAM ED per direct op zoek naar 
een coördinator voor het stadsdeel Nieuw West.  De coördinator is verantwoordelijk voor de 
EDplaats(en) en Vliegende Brigades in het stadsdeel.   

Werkzaamheden 
- Zorgdragen voor bekendheid bij organisaties, potentiële bezoekers en klanten in het 

(deels nog op te bouwen) netwerk 
- Organiseren en begeleiden van (nieuwe) instroom, plaatsing en uitstroom van 

bezoekers en ervaringsdeskundigen  
- Begeleiden en versterken van de ervaringsdeskundigen en bezoekers 
- Dagelijkse coördinatie, medeprogrammering activiteiten (op afstand) van de EDplaats 
- Werkbegeleiding van de Vliegende Brigadiers 

We vragen 
- HBO denk- en werkniveau 
- Kennis van Herstelbegrippen.  
- Vaardigheden en kennis met betrekking tot het begeleiden van groepen en individuen. 
- Kunnen stimuleren en overdragen van verantwoordelijkheden. 
- Zowel zelfstandig als in teamverband kunnen functioneren. 
- Vaardig zijn in netwerken, organisatietalent 
- Flexibel, inventief, stressbestendig, betrokken en inspirerend. 
- Kennis hebben van de sociale kaart in het stadsdeel is een pre. 
- Ervaringsdeskundigheid is een grote pre. 

    
Wij bieden 
Een afwisselende functie voor in een prettige informele werksfeer met ruimte voor eigen 
initiatief. De aanstelling is in eerste instantie voor 6 maanden met kans op verlenging.  
TEAM ED volgt de cao-welzijn. 

www.teamed.nl voor informatie bel Rozemarijn van Seventer 06 43040259 of Maaike Kipp 06 
18424351.  
Brieven sturen naar secretariaat@teamed.nl voor 2 juni 2019,  
gesprekken vinden plaats op 13 of 14 juni 2019.

http://www.teamed.nl

