Vacature
FLEXPOOL
Sociotherapeut 1 - Begeleider
4 – 36 uur per week
Diverse locaties (in overleg)
Voor onze groeiende organisatie zijn we per direct op zoek naar collega's voor onze flexpool die onze cliëntgroep (zowel ambulant als in onze
woonvoorzieningen) kunnen begeleiden, coachen en adviseren. De doelgroep verschilt per locatie en betreft kinderen tot (jong)volwassenen met verschillende
psychische kwetsbaarheden.
Flexpool
Werken in onze flexpool betekent dat je flexibel inzetbaar bent binnen de diverse onderdelen van de organisatie. Je maakt door je werkzaamheden kennis met
onze diverse doelgroepen en bijzondere locaties en leuke collega’s. Je krijgt een vast aanspreekpunt met wie je je werkzaamheden en het aantal uur dat je werkt
afstemt. Naast het opdoen van een enorme schat aan werkervaring en het participeren in ons opleidingsbeleid, is het werken in onze flexpool een mooie kans
om te kijken waar jij in de toekomst jouw talenten wilt gaan inzetten.
Werkdiensten
Per locatie zijn er verschillende diensten waar je voor kunt worden gevraagd. Denk hierbij aan een dagdienst doordeweeks, maar ook avonddiensten,
weekenddiensten of slaapdiensten.
Locaties
Onze locaties zijn te vinden in heel Noord-Holland en hebben allen zijn eigen bijzonderheden. Denk hierbij aan een omgebouwde kerk in Zwaagdijk of Zaandijk of
ons speciale FORT in Uitgeest.
We werken veelal met cliënten van 18+ maar hebben we ook twee locaties waar kinderen/jeugdigen wonen.
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.
Dit ben jij
Je bent naast gedreven, positief en enthousiast ook flexibel inzetbaar. Daarbij ben je bereid om diensten zelfstandig te draaien (met de mogelijkheid gebruik te
maken van de achterwachtdienst). Plezier en een goede sfeer staan voorop en met jouw proactieve houding weet jij onze cliënten op een leuke manier te
begeleiden naar zelfredzaamheid.
Profiel
•
•
•
•
•

Je bent minimaal 4 uur per week beschikbaar;
Je bent minimaal in het bezit van een MBO diploma in de richting Pedagogiek; Of je zit in je vierde jaar van je HBO studie richting Social Work of
anderzijds;
Je bent cliënt- herstelgericht, positief en oplossingsgericht;
Je herkent je in onze kernwaarden: iedereen wil zo zelfstandig en zelfredzaam mogelijk functioneren;
Je beschikt over heldere schriftelijke en mondelinge communicatievaardigheden.

Wat biedt De Heeren van Zorg jou
•
Fijne collega's, bijzondere locaties en werkervaring opdoen binnen een leuke organisatie;
•
Mogelijkheden om jezelf te profileren binnen onze organisatie;
•
Een contract voor minimaal 12 maanden, met zicht op verlenging voor onbepaalde tijd;
•
Salaris conform CAO GGZ, de functie is ingedeeld in schaal 40. Het salaris bedraagt minimaal € 2.121 en maximaal € 3.101 bruto per maand bij een
fulltime (36 uur per week) dienstverband;
•
25 vakantiedagen op basis van een fulltime dienstverband (36 uur per week);
•
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
•
Fietsplan
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’

