FOZ vacature ambulante begeleider
Let op: Dit betreft een Ontwikkeling functie. Waarbij je uiteindelijk een deel van je werkzaamheden ook zal vervullen
als POH GGZ bij diverse huisartsen in de huisartsenpraktijk.

Vacature HBO-ambulant begeleider 8-24 uur per week Jeugd/Volwassenen.
Omgeving Rotterdam
Focus op Zorg, www.focusopzorg.org biedt praktische, sociaal-emotionele en (opvoed) ondersteuning bij
problematiek op een of meerdere leefgebieden (Jeugd en WMO). Het is belangrijk dat je kan werken in complexe
situaties. De werkzaamheden bestaan voornamelijk uit het afleggen van wekelijkse huisbezoeken bij cliënt. Naast het
begeleiden van client dient er ook “hands-on” maatschappelijke hulp geboden te worden. Dus enige bekendheid met
voorliggende maatschappelijke voorzieningen en bijbehorende wet- en regelgeving moet bij kandidaat bekend zijn.
Het werk is afwisselend en uitdagend. Wij stellen een begeleidingsplan op met doelen in samenspraak met de client
en aanmelder (gemeente) of verwijzer.
Het begeleidingsplan wordt structureel geëvalueerd en indien nodig bijgesteld. Het sociale en professionele netwerk
rondom de cliënt wordt betrokken en wij werken hierbij integraal samen. Wij monitoren risico’s betreffende
veiligheid. Hierbij hanteren wij onder andere de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Wij signaleren en
verwijzen door indien nodig.
Benodigde competenties/eisen:
• daadkracht, creativiteit, humor en flexibiliteit;
• inspireren en motiveren en een hart hebben voor het werken met mensen met complexe problematiek op
diverse leefgebieden;
• stevig in je schoenen staan, stressbestendig;
• empathie kunnen tonen;
• verbaal en administratief sterk en zorgvuldig;
• doelgericht kunnen werken;
• goed kunnen samenwerken met collega’s en betrokken professionals;
• het kunnen uitvragen, inschatten en monitoren van risico’s op het gebied van veiligheid en werken volgens
een protocol veiligheid, de Verwijsindex en de Meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling;
• grote mate van zelfstandigheid;
• integer zijn en een respectvolle opstelling naar cliënten;
• goede bereikbaarheid voor cliënten, zowel telefonisch, fysiek en gebruikelijke media;
• werken volgens AVG-richtlijnen;
• in staat tot zelfreflectie;
• minimaal beschikken over een afgeronde HBO- diploma in de Jeugdhulpverlening, Social Work of HBO-V.
• minimaal 2 jaar werkervaring in dezelfde of een vergelijkbare functie of zeer gedreven om zich de functie
eigen te maken;
• Verklaring Omtrent Gedrag kunnen overleggen, niet ouder dan drie maanden;
• In het bezit van een rijbewijs/auto en ambulant werken leuk vinden;
• SKJ/BIG- registratie is een pre in deze functie
De kandidaat moet ook belangstelling hebben om opgeleid te worden voor de combi-functie van ambulant begeleider
en POH GGZ bij diverse huisartsen, op termijn.
Naast diploma-eisen kijken wij ook naar karakter, werk- en levenservaring. Wij vinden integriteit, stressbestendigheid,
duidelijkheid (afspraak = afspraak), openheid, eerlijkheid en humor belangrijk.
Wat bieden wij?
•
•
•
•
•

Uitdagend werk in de maatschappelijke (jeugd) zorg in de regio Voornse gemeenten en Hoekse Waard
Werken bij een MKB-organisatie met een eigen en succesvolle aanpak.
Grote mate van zelfstandigheid.
Flexibiliteit om eigen werk te plannen en naar eigen inzicht in te delen.
Boven marktconforme beloning vanuit CAO VVT FWG 50 (3000-/4000,-)

• Diversiteit in het werk.

• Elektrische auto van de zaak bij een dienstverband > dan een jaar in dienst en > 32 uur per week
• Collegiale ondersteuning/ consultatie.
• No nonsens mentaliteit.
Ben je geïnteresseerd? Stuur dan een mail met een up to date CV en korte motivatie naar Focus op Zorg BV.
Email: info@focusopzorg.org of Whatsapp naar Eric Jarmohamed 06-12179184 voor informatie.
We nemen dan zo spoedig mogelijk contact met je op. Zonder CV en motivatie zullen wij reacties op deze vacature
niet in behandeling nemen.

