Ambulant begeleider specifieke doelgroepen

Dienstverband: Bepaalde tijd
Aantal uur per week: 8-24
Introductie

Werken bij een jonge organisatie waar de cliënten centraal staan? Lees dan vooral even
verder.
Organisatie

Zorggroep Wonen en Leven is een jonge, ISO 9001:2015 gecertificeerde organisatie met
gekwalificeerde medewerkers. Die met een achtergrond in diverse zorggebieden een
duurzame en oplossingsgerichte bijdrage leveren aan haar cliënten.
Wij bieden vanuit de WMO op een professionele, heldere en cliënt gerichte wijze zorg aan
mensen met een psychische kwetsbaarheid die zelfstandig willen wonen of via ambulante
thuisbegeleiding ondersteuning behoeven in Zuidwest Brabant. Naast ambulante
thuisbegeleiding bieden wij voor deze groep dagbesteding aan. Wij hebben de beschikking
over een 3-tal woonhuizen waar cliënten kunnen wonen.
Functie
Algemene kenmerken

Hoe ziet een dag eruit? Je begint met je eerste cliënt afspraak. Je help hem of haar met het
doornemen van de weekplanning. De cliënt zit niet zo lekker in zijn vel. Je achterhaald dat dat
komt door een afspraak die de cliënt deze week heeft. Je stelt de cliënt gerust en maakt een
vervolgafspraak. Daarna heb je een intake met een potentieel nieuwe cliënt. Na dit gesprek
maak je hiervan een gespreksverslag en overleg je met je collega of deze passend is. De
volgende afspraak staat al op de rol en je ondersteund de cliënt met het doen van zijn
wekelijkse boodschappen en eetschema. Omdat je een in de planning wat ruimte hebt
vandaag besluit je je rapportages te verwerken in het systeem. In 1 van de woonhuizen praat
je met cliënten hoe het met ze gaat en ondersteund ze met het contact richting
schuldhulpverlening. De dag is voorbijgevlogen. Voor je naar huis gaat bezoek je een cliënt die
op zichzelf woont. Je ondersteunt hem met zijn huishoudelijke taken. De dag is voorbij
gevlogen en je hebt energie gekregen van de ondersteuning die je vandaag gegeven hebt en
de betekenis daarvan.
Taken en verantwoordelijkheden:
•
•
•
•
•
•

Kan zich inleven in de hulpvraag, behoefte en mogelijkheden van de cliënt;
Het opstellen van een begeleidingsplan;
Denk mee- en geeft invulling aan de te behalen begeleidingsdoelen;
Begeleidt de cliënt en hun omgeving;
Begeleidt de cliënt op de diverse leefgebieden;
Biedt ondersteuning bij de inrichting van het dagelijkse leven van cliënt;

•
•
•

Rapporteert over de verrichte werkzaamheden ten behoeve van de cliënt;
Onderhoudt contact met de samenwerkingspartners;
Denkt actief mee over verbeteren van de dienstverlening;
Competenties en vaardigheden:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Je bent sociaal in de omgang;
Je krijgt energie van het behalen van doelen;
Je kunt situaties goed inschatten;
Je kan gestructureerd werken;
Je denkt mee en bent creatief;
Je laat je niet van de wijs brengen door ad hoc situaties;
Je bent flexibel;
Je beschikt over goede mondelinge- en schriftelijke communicatieve vaardigheden;
Een VOG is geen belemmering.
Functie-eisen

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Je hebt 1-3 jaar ervaring
Je hebt een afgeronde vakgerichte opleiding op minimaal MBO 4 niveau
Je bent per direct beschikbaar (pré) of op korte termijn
Je bent woonachtig binnen een straal van 15 km
Je bent in het bezit van rijbewijs B én eigen vervoer
Je brengt ervaring met GGZ-problematiek mee
Je hebt kennis van de lokale sociale kaart
Affiniteit met psychiatrische problematiek
Flexibiliteit qua werkdagen
Aanbod
Wij bieden:

•
•
•
•
•

Een uitdagende en afwisselende functie met veel persoonlijke vrijheid;
Een ondernemend werkklimaat waar je snel veel leert;
Werken in een klein team met korte lijnen;
Arbeidscontract voor bepaalde tijd met hierna zicht op een vast contract;
Salariëring in overleg en marktconform.

Meer informatie

Meer informatie nodig? Mail je vraag naar mark@zorggroepwonenenleven.nl

