Vacature Ambulant begeleider
Functieomschrijving
Buro3o is een zorginstelling voor behandeling en begeleiding van kinderen, jongeren
en jongvolwassenen. Buro3o biedt behandeling, zowel op locatie als ambulant,
individuele begeleiding en groepsbegeleiding voor jeugd met ASS, ADHD, angst,
depressies en aanverwante psychische of psychiatrische problematiek en/of
diagnostiek. Maatwerk en de passende “match” voor de jongere, in de uitvoering van
de specialistische zorgvraag, maakt ons onderscheidend en daadkrachtig in zorg.
Wat zoeken wij?
We zijn op zoek naar een enthousiaste ambulant begeleider die minstens een aantal
jaar werkervaring heeft met onze cliëntgroep. Iemand die bekend is met systemisch
werk binnen gezinnen met complexe problematiek. Je hebt een afgeronde, relevante
opleiding op HBO-niveau (Maatschappelijk Werk, SPH, etc.) het liefst aangevuld met
de opleiding IAG. Tevens ben je in het bezit van een rijbewijs en eigen auto en woon
je binnen een straal van 25 km van onze hoofdlocatie in Rosmalen. Daarnaast
passen de volgende kenmerken bij je:
1. Je kunt goed zelfstandig werken en durft verantwoordelijkheid te dragen;
2. Je beschikt over zelf lerend vermogen, je geeft en staat open voor feedback;
3. Je communicatieve en schriftelijke vaardigheden zijn goed, je kunt goed
luisteren en bent in staat om de cliëntvraag om te zetten in (re)actie.
4. Je bent enthousiast en durft samen met je collega’s alle veranderingen in de
zorg aan te gaan!
Buro3o biedt specifieke ambulante begeleiding voor kinderen, jeugdigen,
ouders/opvoeders, gezinnen, jongvolwassenen en professionals. Dat doen wij in
samenwerking met andere aanbieders, scholen en wijkteams. Wij passen ons
aanbod aan op de behoefte en mogelijkheden van de betrokkenen op basis van:
Matched care, stepped care programma’s. Begeleiding kan worden uitgevoerd door
verschillende disciplines en is onderverdeeld in ambulante begeleiding, individuele
begeleiding en groepsbegeleiding. De begeleiding kan plaatsvinden zowel op de
locaties van Buro3o als bij cliënten thuis of op school.
Begeleiding bij Buro3o is altijd integraal en gericht op de volgende levensgebieden:
1.
2.
3.
4.

Zelfredzaamheid
Onderwijs en opleiding
Wonen: thuis of zelfstandig
Participatie: vrije tijd en werk

Er wordt een individueel begeleidingsplan opgesteld, gericht op het behalen van
verschillende ontwikkelingsdoelen. De interventies worden hierbij op maat van de
cliënt beschreven.

Wat bieden wij? Een contract voor 24 tot 32 uur per week voor bepaalde tijd, waarbij
afhankelijk van wederzijdse tevredenheid een verlenging tot de mogelijkheden behoort. Het
salaris is conform CAO GGZ en wordt gebaseerd op opleidingsniveau en ervaring.

Informatie en sollicitatie
Voor informatie over de vacature en de procedure kun je contact opnemen met Inge
Paauwe, te bereiken via telefoonnummer 073-5224511. Solliciteren kan vóór 31mei
2022.
Het overleggen van een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) maakt voor
kandidaten onderdeel uit van de wervings- en selectieprocedure.

