Vacature:

Ambulant begeleid(st)er

Het Venster
Het Venster is een jonge, dynamische en groeiende organisatie. We werken in teams van
enthousiaste en deskundige hulpverleners.
We hebben als werkgebied Zuidoost Brabant, we werken vanuit Eindhoven.
Het is een boeiende organisatie die niet alleen haar cliënten, maar ook haar medewerkers veel te
bieden heeft.
Het Venster is er voor kinderen, jongeren, het gezin en (jong)volwassenen.
Voor mensen die:
* begeleiding vragen bij de opvoeding en ontwikkeling van hun kind met Autisme en/of AD(H)D,
* (thuis)begeleiding vragen voor kinderen met Autisme en/of AD(H)D,
* begeleiding vragen bij de weg naar zelfstandig wonen,
* begeleiding vragen bij zelfstandig wonen,
* begeleiding vragen voor het ondernemen van allerlei activiteiten,
* begeleiding vragen bij het invullen van vrije tijd.
Jouw profiel:
Je wordt geacht over de volgende kwalificaties te beschikken:
• Je hebt een afgeronde opleiding binnen de sociale sector.
• Je hebt minstens een jaar werkervaring binnen het werkveld.
• Je bent flexibel inzetbaar.
• Je hebt kennis en ervaring over en met mensen met een Autisme Spectrum Stoornis.
• Je hebt humor.
• Je kunt goed zelfstandig werken maar bent ook een teamspeler.
• Je bent enthousiast.
• Je kunt vraaggericht werken.
• Je bent kritisch.
• Je kunt goed feedback geven en ontvangen.
Ons profiel:
Een jonge en dynamische organisatie met leuke collega’s.
De organisatie heeft hart voor mensen met een beperking. Voor mensen met een beperking die graag
zo zelfstandig als mogelijk willen (leren) leven en wonen.
Een collegiaal en ervaren team dat voldoende ondersteuning en begeleiding kan bieden aan een
nieuwe collega.
Een team waar zelfstandig werken en kunnen samenwerken goed gecombineerd worden. Het kunnen
nemen van alledaagse en toch belangrijke beslissingen en het kunnen uitvoeren van de gezamenlijk
bepaalde begeleidingspunten, staan hoog op de agenda.
De functie:
Ambulant begeleid(st)er

12-36 uur per week

Cliëntgebonden werkzaamheden zijn o.a.:
• Begeleiding bieden van A tot Z.
• Begeleidingsdoelen formuleren en hier planmatig aan werken.
• Werkrelatie met client en ouders opbouwen en onderhouden.
• Opstellen van begeleidingsplannen samen met de cliënt en evt. derden.
• Rapporteren en registreren a.d.h.v. doelen die gesteld zijn in het begeleidingsplan.
• Begeleiden van het individuele traject van de cliënt.
• Bieden van structuur.
• Begeleiden bij het aanleren van praktische vaardigheden.
• Rapportage en verslaglegging.
Vacature site Het Venster
Versie: 3-2-2020

Overige werkzaamheden zijn o.a.:
• Overleg met derden zoals; huisarts, andere zorginstanties en school.
• Desgevraagd participeren in projecten, zorgprogramma ontwikkeling en werkgroepen.
• Deelname aan kampen en activiteiten.
• Deelname aan teamvergaderingen, intervisie, supervisie en deskundigheidsbevordering.
.
Salaris en arbeidsvoorwaarden:
Conform cao Jeugdzorg
Geïnteresseerd?:
Stuur dan je sollicitatie brief en CV, per voorkeur per mail, naar:
michiel@hetvenster.com
Het Venster
t.a.v. Michiel van den Hurk
Postbus 2157
5600 CD Eindhoven
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