Vacature Persoonlijk begeleider – Ambulante zorg - deeltijd / voltijd
ECHT op maat
ECHT op maat biedt op een persoonlijke manier ambulante begeleiding aan, waarbij de wensen en
behoefte van de deelnemer centraal staan.
We leveren zorg en begeleiding aan iedereen met een zorgvraag, waardoor de doelgroep breed is zowel qua leeftijd als
problematiek. Daarbij hebben wij ons gespecialiseerd in het begeleiden van mensen met autisme, een verstandelijke
beperking, psychische problematiek of aanverwante stoornis. We proberen mensen zo goed mogelijk te laten
functioneren in de maatschappij en kijken hoe we dit op een zo ontspannen mogelijke manier kunnen bereiken.
Door de toenemende vraag naar begeleiding zijn wij opzoek naar een enthousiaste collega die zichzelf herkent in de
volgende eigenschappen: collegiaal, humorvol, flexibel, open houding, zelfstandig, positief en krachtgericht.
Als specifieke competenties zijn ervaring in het opstellen van persoonlijk plannen en deskundigheid op het gebied van
de begeleiding van mensen met Autisme spectrum problematiek gewenst.
Al enthousiast? Kijk of onderstaande competenties en functie eisen ook bij je passen en we zien je brief graag tegemoet.
Persoonlijk begeleider
Hoofd taken
Een vertrouwensband opbouwen met de deelnemer en zijn omgeving;
Vanuit de krachtgerichte benadering ondersteuning en begeleiding bieden aan de deelnemer en zijn systeem.
Samen met de deelnemer en/of diens vertegenwoordigers een begeleidingsplan opstellen;
Verantwoordelijk voor de bewaking en uitvoering van het begeleidingsplan en bijkomende afspraken
Samen met de deelnemer participeren in de maatschappij
Observeren, rapporten en dit terugkoppelen aan leidinggeven en verwerken in een evaluatieverslag
Contact onderhouden met de deelnemer, zijn omgeving en andere instanties;









Functie eisen:
Je hebt een afgeronde en/of relevante opleiding op MBO of HBO niveau (denkend aan SPW, SPH of MWD )
Je bent in het bezit van rijbewijs en met voorkeur eigen auto
Bereid om flexibel te zijn in uren en werktijden
Je kunt een VOG overleggen
Je bent SKJ geregistreerd
Positieve en krachtgerichte instelling








Competenties:
Duidelijke communicatie in woord en schrift
Flexibiliteit
Plannen en organiseren
Netwerkvaardig
Observeren
Zelfstandig
Creativiteit, oplossingsgericht denken









Wat bieden wij
Wij zijn een enthousiast team dat uitdagingen niet uit de weg gaat en ontvangen je graag als collega.
Salaris:
Dienstverband:
Contractduur:
Aantal uur per week:
Groeimogelijkheden:

Conform CAO Zorg en Welzijn
Tijdelijke aanstelling;
Bij gebleken geschiktheid uitzicht op een vaste aanstelling
13 maanden (met één maand proeftijd)
in overleg, minimaal 12 uur tot max 36uur
Het dienstverband zal in uren fluctueren, passend bij jouw wensen en
Mogelijkheden met een max tot fulltime.
Ook bieden wij de mogelijkheid tot het volgen van cursussen en trainingen.

Vragen?
je kunt contact opnemen met:
Monique van Marle; 06-42086379
Kom jij graag ons team versterken
Stuur je motivatiebrief met CV naar: info@echtopmaat.nl

