
 

    

Doras is de instelling voor maatschappelijke dienstverlening in Amsterdam-Noord. 

Stichting Doras legt zich toe op het bevorderen van maatschappelijke participatie en 

sociale integratie van bewoners in Amsterdam-Noord. Met bijzondere aandacht voor hen 

die de greep op hun situatie dreigen te verliezen of kwijt zijn.  

 

Voor het project ‘integraal inloopspreekuur maatschappelijk werk en schuldhulp bij Pantar’ 
zijn wij op zoek naar een: 
 

Een generalist (schuldhulpverlener en maatschappelijk werker)  
24 uur per week  

 
Bij Pantar (Sociale Werkvoorziening) werken mensen met een arbeidshandicap op 3 locaties 
in Amsterdam en Diemen. Er is bij deze doelgroep sprake van multiproblematiek waardoor 
financiële problemen ontstaan en in stand worden gehouden. Daarbij werken deze 
medewerkers vaak meerdere dagen per week waardoor het voor de medewerkers lastig is 
reguliere hulp te zoeken. Via het instellen van een integrale helpdesk op de locaties van 
Pantar werken we aan efficiëntere en kortdurende hulpverlening en een goede overdracht 
naar de reguliere hulpverlening. 
 
Als generalist begeleid je mensen die in een problematische schuldensituatie verkeren of 
dreigen te raken. Je analyseert de oorzaken en de gevolgen van de schuldenproblematiek. Je 
verleent kortdurende hulpverlening en verwijst door bij grotere problematiek. In deze 
functie loopt maatschappelijk werk en schuldhulpverlening nauw door elkaar heen.   
Het is een afwisselende functie waarbij de belasting en tijdsdruk per week kunnen  
verschillen. Je werkt nauw samen met je collega’s in een klein team op de verschillende 
locaties. 
 
Wij vragen  

 HBO werk- en denkniveau; 

 Kennis van en inzicht in financiën, budgettering en administratieve procedures; 

 Kennis van maatschappelijk werk; 

 Kennis van inkomensreparatie; 

 Affiniteit en bekendheid met diverse culturele achtergronden;  

 Affiniteit met de doelgroep van Pantar; 

 Kennis van de sociale kaart van Amsterdam; 

 Kennis van psychosociale oorzaken van schuldenproblematiek; 



 Stevige persoonlijkheid, pro actief en accuraat. Tevens hou je van netwerken en heb 
je geen moeite om te presenteren; 

 In staat om zeer zelfstandig te werken; 

 Flexibel om op 3 werklocaties te worden ingezet; 

 Werkervaring bij een maatschappelijke dienstverleningsinstelling is een pre; 
 
Wij bieden 

 Een plezierige werkomgeving waar jij je kennis kunt inzetten en je verder kunt 
ontwikkelen;  

 Een salaris conform de CAO Sociaal Werk, salarisschaal 8 met een minimum van € 2.592,- 
en een maximum van € 3.624,- bruto per maand op basis van een fulltime dienstverband 
(36 upw); 

 Individueel Keuze Budget en Loopbaanbudget; 

 Lidmaatschap CultuurWerkt!; 

 Een dienstverband voor bepaalde tijd; 

 Werktijden worden in overleg bepaald. 
 
Informatie en sollicitatie 
Voor meer informatie over de inhoud van de functie, kun je contact opnemen met Mehnaaz 
Bakridi (06 3080 9312) of Marijke Dekker (06 2295 4094). 
 
Voldoe je aan de eisen en herken jij jezelf in het profiel dan ontvangen wij graag je motivatie 
en CV via een mail aan solliciteren@desocialemaatschap.nl, onder vermelding van 
´generalist project Pantar’.   
 
De reactietermijn sluit op 5 april 2019. 
De gesprekken zijn in week 15.    
 
Voor verdere informatie verwijzen wij je graag naar onze website www.doras.nl.  
 
Deze vacature wordt zowel in- als extern uitgezet waarbij de interne kandidaat bij gelijke 
geschiktheid de voorkeur geniet. 
 
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld. 
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