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Stichting Eigenwijks, organisatie van samenwerkende wijkbewoners in Amsterdam 
Nieuw-West, is per direct op zoek naar twee gemotiveerde en enthousiaste  

medewerkers Balie en Beheer (24 - 32 uur per week) 

Jij bent werkzaam in accommodaties waar Eigenwijks is gevestigd al dan niet tezamen met 
andere organisaties. Je richt je daar op alle bezoekers en gebruikers in de betreffende 
accommodaties. Je bent ondersteunend aan de collega’s bij het ontvangen van bezoekers 
en het gebruik van de activiteitenruimtes en spreekkamers. Je bent het visitekaartje van 
Eigenwijks en het eerste contact voor bezoekers en eventuele andere in de accommodatie 
gevestigde organisaties. Jij zorgt dat je goed geïnformeerd bent en hebt een uitnodigende en 
toegankelijke houding.  

Wij vragen 
• MBO werk- en denkniveau 
• Beschikbaar in de avonduren en soms in het weekend 
• Zelfstandig kunnen werken en verantwoordelijkheid kunnen dragen voor de eigen 

werkzaamheden 
• Probleemoplossende en positieve werkhouding 
• Resultaatgerichte, proactieve en dienstverlenende houding  
• Goede sociale en communicatieve vaardigheden 
• Snel en vaardig kunnen oppakken en uitvoeren van werkzaamheden 
• Goed kunnen reflecteren op eigen functioneren 
• Kennis en ervaring met betrekking tot wijkgericht werken in het sociale domein  
• Ervaring in het werken met bewoners met een grote diversiteit 
• Goede kennis van en ervaring in het gebruik van de computer, in het bijzonder 

Outlook, Word en Excel. 

Wij bieden 
Een dienstverband voor in eerste instantie 1 jaar in een prettige werkomgeving binnen een 
team met enthousiaste collega’s in Geuzenveld en Slotermeer. Salaris en 
arbeidsvoorwaarden conform de cao Sociaal Werk (schaal 3 of 4). 
 
Interesse? 
E-mail je CV met motivatiebrief naar vacature@eigenwijks.nl. Bel of mail met Ahmed Afkerin, 
teamleider Geuzenveld en Slotermeer (06 – 33 31 96 83, ahmed@eigenwijks.nl) als je meer 
informatie over de functie wilt hebben. 

Solliciteer uiterlijk tot en met donderdag 28 februari 2019. 
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