Vacature Buro3o: woonbegeleider de Hoef

Omgeving:
Buro3o is zorgaanbieder voor specialistische behandeling, onderzoek, diagnostiek, [ambulante] begeleiding,
daghulp en beschermd of begeleid wonen. Doelgroep: kinderen, jongeren en jongvolwassenen met
ontwikkelingsstoornissen, problemen in het opgroeien of opvoeden of wonen, voortkomend uit een psychiatrische
diagnose al dan niet met co-morbiditeit, waardoor er een stagnatie in de ontwikkeling is.
Locatie:
De Hoef is een ouderinitiatief van Chapeau-woonkringen in Rosmalen met 26 zelfstandige woningen dicht bij elkaar
gesitueerd voor cliënten van 18 jaar of ouder. Elke bewoner heeft zijn eigen voordeur, zijn eigen woon- en
slaapkamer, zijn eigen keuken en badkamer. Daarnaast zijn er wat extra faciliteiten voor gezamenlijke activiteiten en
voor het bieden van zorg aan de bewoners door professionele begeleiding. Binnen de woonlocatie is 24-uurs
begeleiding aanwezig. Cliënten bij De Hoef wonen zelfstandig en hebben intensieve zorg nodig.
Wat zoeken wij:
We zijn op zoek naar een Woonbegeleider die ervaring heeft met deze complexe doelgroep en die zelfstandig kan
werken in een dynamische werkplek. Je hebt een afgeronde, relevante opleiding op HBO-niveau (Maatschappelijk
Werk, SPH, etc.). Je geeft invulling aan de zorgverlening binnen de woonlocatie. Je bent aanspreekpunt voor
cliënten en signaleert directe en indirecte hulpvragen. Je kan situaties analyseren, beoordelen en komen tot een
oplossing. Je bent flexibel, durft kritisch naar je eigen handelen te kijken en hebt inzicht in de hulpvragen van
cliënten met autisme en psychiatrische problematiek. Daarnaast heb je een goed inleveringsvermogen en draag je
bij aan een huiselijke sfeer. Op basis van methodisch handelen ben je in staat om snel keuzes te maken, rekening
houdend met de omgeving en beperkingen van de cliënt.
Wat bieden wij
• Wij bieden je op korte termijn een tijdelijk dienstverband van minimaal 24 uur per week.
• De functie is ingeschaald in FWG 40/45 van de CAO GGZ en een goed arbeidsvoorwaardenpakket met onder
andere een eindejaarsuitkering, vakantietoeslag, studiefaciliteiten, een tegemoetkoming reiskosten
woon/werkverkeer
• Een organisatie die zorgt voor ontwikkeling, zowel bij cliënten als bij medewerkers.
Informatie en sollicitatie
Voor informatie over de vacature en de procedure kun je contact opnemen met Remon van Voorenberghe,
Manager Buro3o, te bereiken via telefoonnummer 073 522 4511. Solliciteren kan vóór 20 juli 2021.
Het overleggen van een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) maakt voor kandidaten onderdeel uit van de
wervings- en selectieprocedure.

