Slaapwacht op het Herstel Training Centrum Utrecht
Voor ons Herstel Trainingscentrum (HTC) in Utrecht Leidse Rijn zoekt Umah-hai op korte
termijn nieuwe collega’s voor de slaapwacht. Een baan als slaapwacht betekent op een
bijzondere manier betrokken zijn bij de praktijk van beschermd wonen. Je overnacht op
het HTC en wordt alleen gewekt als dat echt nodig is. Deze functie kun je goed
combineren met een studie die aansluit bij dit werkveld of andere werkzaamheden die
betrekking hebben op onze doelgroep. Kennis van en ervaring met de doelgroep is een
vereiste. Is dit een vacature die bij je past? We maken graag kennis met jou! Als
slaapwacht start je om 21.00 uur en ontvang je een overdracht van je collega's. Je bent
aanspreekpunt voor deelnemers en let op het dag- en nachtritme en een veilig
leefklimaat. Bij eventuele calamiteiten onderneem je actie en zoekt praktische
oplossingen voor problemen. Je kunt daarbij altijd terugvallen op een ervaren collega die
bereikbare dienst heeft. Het is belangrijk dat je sterk in je schoenen staat en als dat
nodig is adequaat kan handelen. In de meeste gevallen zal je ongestoord kunnen slapen
in een afzonderlijke kamer op het HTC. ’s Ochtends draai je kort mee met de start van de
dag; wekken en ontbijt. Voordat je om 8.30 uur naar huis gaat drink je nog een kop
koffie of thee met collega's en verzorg je de overdracht.
Jouw werkplek:
In maart 2020 zijn we op de Ridderhofstad Den Engh met het HTC gestart. We bieden 15
plekken waar deelnemers werken in een gezonde en inspirerende omgeving aan eigen
herstel. Deelnemers kunnen bij ons verblijven in een beschermde woonomgeving en
worden ondersteund in hun leven na een jarenlange verslaving en na de kliniek of detox.
Wij ondersteunen hen bij terugkeer in de maatschappij en trainen hen op diverse
leefgebieden om de kans op een gezond, zinvol en abstinent leven te vergroten.
Deelnemers verblijven een half jaar tot twee jaar op het HTC.
Over Umah-hai Umah-hai is opgericht vanuit een cliënteninitiatief. De stichting is
autonoom en een platte organisatie. Umah-hai biedt mensen met een verleden in de
psychiatrie en/of verslavingszorg een tijdelijke (beschermde) woonomgeving en diverse
werkgerichte dagbestedingsprojecten. De begeleiding is gericht op herstel en uiteindelijk
zelfstandig wonen en zo mogelijk re-integratie op de arbeidsmarkt. Umah-hai biedt
Beschermd Thuis in woonhuizen in Driebergen en Doorn en een Herstel Training Centrum
in Utrecht Leidsche Rijn. Een groot deel van de medewerkers heeft ervaringskennis en
sommigen zijn ervaringsdeskundig.
Wat we van jou verwachten?
• Minimaal een relevante opleiding op mbo-niveau 3
• Bij voorkeur heb je stage- of werkervaring opgedaan binnen de verslavingszorg en/of
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• Je staat sterk in je schoenen en hebt natuurlijk overwicht.
• In onverwachte situaties ben je in staat om op een juiste wijze te handelen.
• Je beschikt over een goed ontwikkeld verantwoordelijkheidsgevoel.
• Je bent stressbestendig en kunt goed zelfstandig werken.
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Ons aanbod:
• Een goed salaris (tussen € 1.898,- en € 2.677,- op basis van 36 uur) (cao GGZ, FWG
35).
• De uren tussen 21.00 en 23.00 en van 7.00 en 8.30 krijg je geheel uitbetaald. Voor de
uren van 23.00 tot 7.00 uur krijg je 4 uren betaald. Tijdens deze uren kun je slapen als
er geen beroep op je wordt gedaan.
• Een tijdelijke aanstelling van 15 - 30 uur, met uitzicht op een vast dienstverband.
Solliciteren:
Heb je belangstelling voor deze vacature solliciteer dan online we sluiten de vacature
zodra wij een geschikte kandidaat hebben. Naast een CV ontvangen we graag een
motivatie. Je kunt je sollicitatie sturen naar werving@umah-hai.info

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld
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