
Vacature   
 
 
 

Vacaturegegevens 

Werkgever AW Groep 
Vacaturetitel Buurt assistent 
Begeleiding Wekelijks bezoek op locatie door coördinator GEJA 
Aantal arbeidsplaatsen 1 
Adres en postcode Katwijk - Hoornesplein  
Doelgroep vacature Werkzoekenden die vallen onder: 

§ Bijstand (Participatiewet, IOAZ, IOAW) 
§ SW indicatie, Wajong, WIA, WW 
§ Niet-uitkeringsgerechtigd 

Omschrijving van de organisatie en de activiteiten 

Voor een project in Katwijk zijn we op zoek naar een enthousiasteling die graag met mensen optrekt. Tijdens 
werkzaamheden zal het Hoornesplein minder goed bereikbaar zijn. Om betrokken te zijn bij de wijk en de bewoners 
zoveel mogelijk te ontlasten, zoeken we iemand die helpt bij het assistentie bieden aan hen die dat nodig hebben. 
 
Organisatiesector Techniek en Productie Begeleiding Direct leidinggevende 
Omvang organisatie 10-50 medewerkers Aansturing Leidinggevende 
Omvang afdeling 2-5 medewerkers Organisatiewebsite awgroep.nl 
Werkomgeving Buitenomgeving 

Functieomschrijving 

Je helpt o.a. door assistentie te bieden met boodschappen doen en het helpen van mensen die minder mobiel zijn. Het 
is belangrijk dat je mensen graag een helpende hand biedt. Ook draag je bij aan overige voorkomende 
werkzaamheden op het project. Dit is een dankbare baan én mooie eerste stap om op deze manier weer in te stromen 
op de arbeidsmarkt. De werkzaamheden beginnen voor circa 2 uur per dag (uitbreiding in overleg). 
 
Criteria Geldig VCA certificaat (of bereid deze te halen) 
Werk- en denkniveau Nederlands sprekend. Affiniteit met mensen is een pré. 
 
 

 
 

Competenties Aanpassen aan de groep Interesse tonen Inleven in andermans 
gevoelens 

Aansluiten bij behoeften 
en verwachtingen 

Een positieve kijk houden   

 
 

 
 

Functie affiniteiten Klanten/publiek Sociaal/helpend   
Buiten Met collega's werken   

 
 

 
 

Overige competenties Inzet en betrokkenheid zijn het belangrijkst. 
Overige functie affiniteiten In overleg kan gekeken worden naar uitbreiding uren en taken. 

Arbeidsvoorwaarden en werktijden 

Aantal uur per week 10 uur. 2 uur per dag (uitbreiding in overleg) 
Type overeenkomst Contract voor bepaalde tijd 
Werkdagen en werktijden 
Proefplaatsing  

 Ma    Di    Wo    Do    Vr    Za    Zo      
In overleg. Geen vereiste. 

Vervoer 
Rijbewijs / eigen vervoer Niet benodigd   
Reiskostenvergoeding  €0,19 per km. 
Bereikbaarheid OV    

Bijzonderheden (extra beschrijving) 
Meer informatie of solliciteren? Mail naar info@gejagroep.nl of vul het formulier op onze website in. Voor vragen kun je 
ook telefonisch contact opnemen via 0348-820 397.  

 


