Vacature ambulant begeleider
Ambulante Zorg op Maat is een kleinschalige zorgorganisatie met een kantoor in Nijkerk.
Bij Ambulante Zorg op Maat begeleiden we kinderen en volwassenen met Autisme, ADHD of
LVG. Eerst wordt er geïnvesteerd in de relatie tussen cliënt, naaste omgeving en de
begeleider(s). Vervolgens staat de hulpvraag van de cliënt centraal, om van daaruit te
werken naar persoonlijke ontwikkeling, zelfstandigheid en balans van de cliënt in relatie tot
zichzelf en zijn omgeving.
In verband met de groei van onze organisatie zijn wij voor onze individuele begeleiding en
logeeropvang op zoek naar een enthousiaste en gedreven ambulant begeleider.

Functieomschrijving

De begeleider is verantwoordelijk voor de directe begeleiding van de cliënten. Je bent
werkzaam als ambulant begeleider, woonbegeleider en in de logeeropvang, erg divers dus.
Als ambulant begeleider werk je onder supervisie van een zorgcoördinator.

Je taken

Begeleiden van toegewezen cliënt(en) en het gezin.
Het uitvoeren van het begeleidingsplan.
Je observeert en voert hulpvraag verduidelijkende en (ped)agogisch ondersteunende
gesprekken met de cliënt en/ of met ouders en andere betrokkenen rondom de cliënt.
Je rapporteert in het zorgdossier de voortgang en bespreekt bijzonderheden met de
zorgcoördinator.
Je bewaakt de voortgang en stemt af met de zorgcoördinator.
Je hebt contact met de ouders van een cliënt (telefonisch, per mail of face tot face) wanneer
dit wordt gewenst door de ouders van een cliënt of de zorgcoördinator. Tevens is er in een
vaste frequentie contact met ouders over de voortgang van de zorg.
Je organiseert, indien nodig en in overleg met de zorgcoördinator, een overleg met andere
betrokken instanties.
Je bent op de hoogte van de voortgang van de cliënt waarvan je begeleider bent en stemt
waar nodig af met betrokken begeleiders van de cliënt.
Je adviseert en ondersteunt ouders in de thuissituatie waar nodig ten behoeve van het goed
functioneren van het gezinssysteem.

Overige functie-eisen en verantwoordelijkheden

Ruime eisen worden gesteld aan geduld, doorzettingsvermogen, systematiek en ordelijkheid
bij de begeleiding van cliënten.
Geduld is vereist bij het begeleiden, stimuleren en activeren van cliënten.
Integriteit, betrouwbaarheid en eerlijkheid is vereist in het omgaan met cliëntengegevens.
Je neemt deel aan cliëntevaluaties en teamvergaderingen.

Je profiel

Je hebt een relevante academische of minimaal HBO beroepsopleiding afgerond.
Je hebt specifieke kennis van verschillende methodieken.
Je bent ondernemend en vindt het leuk om samen met de jongeren activiteiten te
ondernemen.
Je hebt inlevingsvermogen en beschikt over vaardigheden om gestructureerd te werken.
Je kunt zowel zelfstandig als in teamverband werken.
Je hebt affiniteit en/of werk- of stage ervaring met de doelgroep.
Je hebt oog voor mogelijkheden en benut de dagelijkse leermomenten om de cliënten
vaardigheden aan te leren.
Je bent een enthousiaste en flexibele persoonlijkheid.
Je beschikt over een rijbewijs B en hebt de beschikking over een auto.
Ervaring in ambulante gezinsbegeleiding is een pré, niet een must.

Wij bieden

Een gevarieerde en leerzame functie binnen een kleinschalige, dynamische en platte
organisatie waarin persoonlijke groei voorop staat.

Geïnteresseerd?

Voor meer informatie over de functie kan je terecht bij Thijs Zwaan (06-12678837).
Je sollicitatiebrief en CV kan je mailen naar: info@ambulantezorgopmaat.nl

