
 
 
 
 

 
 
 
Stichting Dignita/Not For Sale Nederland is per 1 juni op zoek naar een  
 

Maatschappelijk Werker (parttime, 0,6 fte) 
 
Stichting Dignita/Not For Sale Nederland steunt slachtoffers van mensenhandel door ze 
leerwerktrajecten aan te bieden in Amsterdam. Door deze leerwerktrajecten wordt de afstand 
tot de arbeidsmarkt en de samenleving verkleind waardoor zij een nieuw perspectief op de 
toekomst krijgen. Deze leerwerktrajecten worden aangeboden in Not For Sale’s sociale 
ondernemingen: de Dignita restaurants. Alle winst van de restaurants gaat terug naar de 
stichting om zo het trainingsprogramma te kunnen bekostigen. Voor meer informatie over 
Not For Sale, zie: www.wearenotforsale.nl. Voor meer informatie over Dignita, zie: 
www.eatwelldogood.nl. 
 
Functieomschrijving 
De maatschappelijk werker is het aanspreekpunt voor trainees in onze leerwerktrajecten. Je 
bent goed op de hoogte van het zorgsysteem in Amsterdam en bent in staat de juiste 
hulpvraag uit te zetten en contacten te leggen voor elk individu. Daarnaast ben je betrokken 
bij de ontwikkeling van het NFS-programma en maak je dit overdraagbaar voor de toekomst. 
Je werkt vanuit ons trainingscentrum in Amsterdam-West, dicht in de buurt van het 
Amsterdams Coördinatiepunt Mensenhandel. 
 
Taken 

• Ontwikkeling van vervolgtrajecten/re-integratie op de arbeidsmarkt/ 
carrièremogelijkheden voor trainees 

• Het bieden van praktische hulpverlening aan slachtoffers mensenhandel die 
deelnemen aan ons trainingsprogramma 

• Het schrijven van een handboek voor maatschappelijk werkers bij Not For Sale 
• Opbouwen en onderhouden van ons netwerk, t.b.v. hulpverlening aan onze trainees 
• Bemiddeling tussen trainees en mogelijke werkgevers, in samenwerking met de 

projectcoördinator 
• Geven van presentaties over het werk van Not For Sale 

Je werkt direct samen met de projectcoördinator en trainers. Je legt verantwoording af aan 
de directrice 
 
Benodigde kwaliteiten 
We zoeken een maatschappelijk werker met een relevante afgeronde HBO-opleiding. Je hebt 
affiniteit met de doelgroep en de doelstelling van Dignita/Not For Sale. Je bent flexibel, 
stressbestendig, inventief en inlevend. Ervaring als hulpverlener en kennis van de sociale kaart 
van Amsterdam is vereist. Naast goede beheersing van het Nederlands, is het ook belangrijk 
dat je goed Engels spreekt, omdat veel trainees in het programma uit het buitenland komen. 



Een extra vreemde taal is een pré. Je bent goed in het overdragen van kennis, zowel schriftelijk 
als mondeling. 
 
Arbeidsvoorwaarden 
De aanstelling is in eerste instantie voor 6 maanden, voor 24 uur per week. Salaris en 
reiskostenvergoeding in overleg, conform de CAO Sociaal Werk. Daarnaast bieden we een 
pensioenregeling bij Zwitserleven. We organiseren regelmatig activiteiten voor alle collega’s 
binnen Dignita/Not For Sale. 
 
Geïnteresseerd? 
Ben je geïnteresseerd in deze functie en denk je dat jij een goede kandidaat zou zijn? Wil jij 
jouw kennis en ervaring inzetten om anderen te helpen op weg naar een nieuw 
toekomstperspectief? Stuur dan uiterlijk 21 mei 2019 een mail met een motivatiebrief en CV 
naar info@eatwelldogood.nl. De eerste gesprekken zullen plaats vinden in de week van 27 
mei. Voor vragen kun je contact opnemen met HR manager Ira Onderwater, 06-13 55 96 60. 
 


