•
Voor onze locaties verspreid over Noord-Holland
(waaronder de regio Amsterdam, Haarlem, Purmerend,
Uitgeest en de Zaanstreek) zijn wij op zoek naar een
Sociotherapeut 1 of Sociotherapeut 2.
Als Sociotherapeut 1 ondersteun je cliënten in de
dagelijkse ontwikkeling, draag je bij aan veilige
woonomgeving en daag je de cliënt uit om zo
zelfstandig mogelijk te kunnen functioneren.
Als Sociotherapeut 2 zul je naast het de dagelijkse gang
van zaken ook aanspreekpunt zijn voor een aantal
cliënten en met de cliënten lijnen uitzetten naar de
toekomst.
Op basis van de visie en de methodiek van De Heeren
van Zorg werkt de sociotherapeut toe naar (het
vergroten van) zelfredzaamheid en zelfstandigheid. Alle
acties, interventies en begeleidingen van de
Sociotherapeut zijn hierop gericht. Daarnaast ga je er
ook op uit met je cliënt(en). De Heeren van Zorg is van
mening dat een positieve sfeer bijdraagt aan de
persoonlijke ontwikkeling van de cliënt en biedt dan ook
ruimte om leuke (gezamenlijke) activiteiten te
ondernemen met de cliënten. Onze organisatie De
Heeren van Zorg stelt zichzelf ten doel om mensen te
ondersteunen om, 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.
Wie ben jij:
• Je bent minimaal 24 - 32 uur per week beschikbaar
• Je bent bereid tot het draaien van flexibele diensten
• Je hebt en afgeronde MBO/HBO diploma in de
richting van Social work
• Ervaring is fijn, maar wij bieden jou ook de
mogelijkheid ervaring bij ons op te doen
• Je hebt affiniteit met de doelgroep (jong)
volwassenen

•

•

Je bent cliënt-, herstelgericht, positief en
oplossingsgericht
Je herkent je in onze kernwaarden: Openheid,
collegialiteit, enthousiasme, zelfstandigheid en
zelfredzaamheid
Je beschikt over heldere schriftelijke en
mondelinge communicatievaardigheden

Wat biedt De Heeren van Zorg jou:
• Een leuk team, een fijne werkplek binnen een
groeiende organisatie
• Een contract voor minimaal 12 maanden, met
zicht op een vast dienstverband
• Sociotherapeut 1: Salaris conform CAO GGZ, de
functie is ingedeeld in schaal 40. Het salaris
bedraagt minimaal €2.325 en maximaal €3.241
bruto per maand bij een fulltime (36 uur per
week) dienstverband
• Sociotherapeut 2: Salaris conform CAO GGZ,
de functie is ingedeeld in schaal 45. Het salaris
bedraagt minimaal €2.600 en maximaal €3.536
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
• Een positieve werksfeer waarin je met je team
de vrijheid en het vertrouwen krijgt om het
werk vorm te geven. 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
• Voordeliger sporten via bedrijfsfitness
Heb je interesse in deze functie en wil jij een van onze
teams 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

