Voor Stad in Stad a/h Haringvliet, ambulant en
Salem in Dirksland zijn wij per 1 december 2017 op zoek naar een:

Zorgkundige coach m/v (18-28 uur p.w.)
Deze locatie is onderdeel van Sjaloom Zorg. De nadruk van deze functie ligt op de
ondersteuning en ontwikkeling van de individuele mogelijkheden van de cliënt, vanuit
een vraaggestuurde visie, eventueel in samenspraak met ouders en/of mentor.
Wat ga je doen: als zorgkundige coach geef je uitvoer aan de ondersteuning en begeleiding
van cliënten met een verstandelijke beperking en/of jongeren met psychiatrie, zowel
op individueel niveau als groepsniveau. Je draagt zorg voor het opstellen, uitvoeren,
actualiseren en evalueren van begeleidingsplannen. Je bewaakt de uitvoering van de
afspraken in het kader van de ondersteuning en hebt regelmatig afstemming met het
netwerk van de cliënt. Je werkt nauw samen met je collega’s en daarin ben je zorgvuldig in
de overdracht en rapportage. Er wordt gewerkt in wisseldiensten volgens rooster.
Je hebt:
• ruime ervaring in het werken met cliënten met een verstandelijke beperking,
persoonlijkheid stoornis en/of verslavingsproblematiek;
• doorzettingsvermogen en denkt in mogelijkheden;
• ervaring in het samenwerken binnen een team, maar bent daarnaast ook in staat om
zelfstandig te werken;
• een gerichte beroepsopleiding minimaal op mbo-niveau niveau 4, maar bij voorkeur op
hbo-niveau.
Je kunt:
• begeleidingsplannen opstellen;
• structuur aanbrengen in een groep;
• omgaan met agressie;
• flexibel zijn en initiatief tonen.

Wij bieden:
Arbeidsvoorwaarden overeenkomstig de cao
Gehandicaptenzorg.
Salaris: - exclusief ORT - min. € 1.826,-- en max.
€ 2.701,-- bruto per maand op fulltime basis
overeenkomstig FWG schaal 40.

Sjaloom Zorg is een protestants-christelijke regionale organisatie die begeleiding, hulp
en ondersteuning biedt aan mensen met een verstandelijke, psychiatrische, N.A.H. en/of
lichamelijke beperking en anderen die zorg behoeven.
Sollicitatie
Schriftelijke sollicitatie vóór 21 okt. 2017 richten
aan: Sjaloom Zorg, afdeling P&O, Watertoren 20,
3247 CL Dirksland. Bij voorkeur reageren per
e-mail: c.deboed@sjaloomzorg.nl

Aanvullende informatie:
Regiomanager Corrie de Boed
Tel: 06-57 22 77 25
Van ma t/m vr bereikbaar
Gelijktijdig interne en externe werving.

