Sociotherapeut 2 – Begeleider/Casemanager
(24-32 uur p/w)
Locatie: Amstelveen

Ben jij die enthousiaste, gedreven en betrokken Sociotherapeut die ons team wil versterken? Dan gaan wij graag in gesprek met je!
Voor ons ouder/familie-initiatief in Amstelveen zijn wij op zoek naar een Sociotherapeut die onze cliëntgroep (zowel ambulant als in de
woonvoorziening) kan begeleiden, coachen en adviseren. De cliëntgroep bestaat uit (jong)volwassenen met ASS en hun netwerk. Op basis van de visie
en de werkwijze van De Heeren van Zorg werkt de sociotherapeut toe naar (het vergroten van) zelfredzaamheid en zelfstandigheid van zijn
cliëntgroep. Alle acties, interventies en begeleidingen van de sociotherapeut zijn hierop gericht. De basis voor de uitvoering van de begeleiding is het
begeleidingsplan. Als Sociotherapeut Begeleider/Casemanager geef je uitvoering aan het doen van intake- evaluatie gesprekken met (nieuwe) cliënten
en het betrokken netwerk en houdt je de cliëntdossiers van jouw cliënten op orde. Je bent in staat begeleidingsplannen op te stellen, aanpassen en te
updaten. Je stemt het beschikbare budget af op het begeleidingsplan. Tevens geef je uitvoering aan groepsbegeleiding en individuele begeleiding,
zowel bij de cliënt thuis als op onze locaties en buitenshuis en houd je contact met collega’s over de ontwikkeling en voortgang van de cliënten. Ook
werk je nauw samen met het systeem van de cliënt.
Onze organisatie
De Heeren van Zorg stelt zichzelf ten doel om mensen te ondersteunen, op hun eigen manier, maximaal zelfstandig te laten functioneren. Samen met
alle betrokkenen werken we toe naar een situatie waarin we elkaar niet ‘onnodig nodig’ hebben. Hulp zetten we in om de zelfstandigheid en
zelfredzaamheid te vergroten.
Profiel
•
•
•
•
•
•
•

Je bent minimaal 24-32 uur per week beschikbaar;
Je hebt een HBO diploma in de richting pedagogiek, Social Work of SPH;
Je hebt minimaal 2 jaar werkervaring;
Je hebt kennis van Autisme Spectrum Stoornissen;
Je bent cliëntgericht, systeemgericht, positief en oplossingsgericht;
Je herkent je in onze kernwaarden: zelfstandigheid en zelfredzaamheid;
Je beschikt over heldere schriftelijke en mondelinge communicatievaardigheden;

Wat biedt De Heeren van Zorg jou

•
•
•

Een leuk team, een leuke werkplek binnen een leuke organisatie;

•
•

25 vakantiedagen op basis van een fulltime dienstverband (36 uur per week);

Een contract voor minimaal 7 maanden, met zicht op verlenging voor onbepaalde tijd;
Salaris conform CAO GGZ, de functie is ingedeeld in schaal 45. Het salaris bedraagt minimaal € 2.357 en maximaal € 3.326 bruto per maand
bij een fulltime (36 uur per week) dienstverband;
Volop mogelijkheden om te ontwikkelen en door te groeien;

Secundaire arbeidsvoorwaarden
•
•
•
•
•
•

Reiskostenvergoeding conform de CAO GGZ
8,33% eindejaarsuitkering
8% Vakantiegeld
35 LFB uren op basis van een fulltime dienstverband (36 uur per week)
Pensioen
Een laptop en telefoon van de zaak

Heb je interesse in deze functie en wil jij ons team versterken?
Stuur ons je cv en motivatie. Voor meer informatie over de vacature kun je contact opnemen met de afdeling HR via: hr@deheerenvanzorg.nl
‘acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld’

