Bij de Synergie kunnen zorgvragers terecht wanneer zij vastlopen op bepaalde gebieden in het dagelijkse
leven. Naast diagnos�ek en kortdurende, effec�eve behandelingen bieden wij ook ambulante
ondersteuning en begeleiding op diverse leefgebieden. Ons ambulante team hee� kennis van
verschillende zaken. We zijn laagdrempelig, makkelijk bereikbaar en toegankelijk voor een diversiteit aan
mensen die ook een diversiteit aan hulpvragen hebben. “Kom maar op met je hulpvraag, we gaan kijken
wat we er samen met jou aan kunnen doen.”

VACATURE

Ambulant begeleider
voor 20 – 32 uur per week
Wij zoeken een enthousiaste en gemo�veerde ambulant begeleider die ons team per direct komt
versterken. Ben jij open en toegankelijk, heb je kennis en inzicht in onze uiteenlopende doelgroepen, kun je
“out of the box” denken en houd jij van aanpakken? Dan komen we graag met jou in contact.

Wat ga je doen?
·

·
·
·
·
·

Je werk is afwisselend, geen dag is hetzelfde. Je gaat aan het werk met zorgvragers met
psychiatrische problema�ek, een verstandelijke beperking, au�sme, ADHD, forensische zorg of je
ondersteunt in mul�problemgezinnen.
Je houdt van aanpakken, kunt zelfstandig werken en bent flexibel inzetbaar.
Je werkzaamheden zijn a�ankelijk van dat wat de zorgvrager nodig hee�.
Je maakt samen met de zorgvrager een ondersteuningsplan aan de hand van de doelen die samen
met de gemeente zijn vastgelegd.
Je krijgt je eigen caseload (gezinnen, jeugdigen en/of volwassenen).
Je neemt deel aan intervisie, bijscholing en overleggen.

Wat verwachten we van jou?
Je werkt professioneel maar laagdrempelig, hebt humor en bent in staat om langs een diagnose
heen te kijken, elk mens is uniek en wij vinden juist dat aspect heel belangrijk in ons werk.
·
·
·
·

Een relevante en afgeronde MBO niveau 4 of HBO-opleiding en eventueel een SKJ-registra�e of
een SKJ-registra�e willen halen.
Je hebt kennis van- en inzicht in de problema�ek van de doelgroep.
Je hebt een helicopterview en bent in staat om zelfstandig een begeleidingstraject uit te voeren.
De voorkeur gaat uit naar een collega die de opleiding IAG heeft gevolgd en daardoor in staat is
om IOG en LOG-trajecten uit te voeren in gezinnen.

Wat hebben we jou te bieden?
·
·
·
·

Een �jdelijk dienstverband van een jaar met uitzicht op een vast contract.
Een zeer afwisselende en uitdagende func�e binnen een dynamische, kleinschalige organisa�e.
Open en enthousiaste collega’s die graag met je meedenken, samenwerken is van groot belang.
Salariëring en overige arbeidsvoorwaarden zijn geregeld conform de CAO Sociaal werk Welzijn &
Maatschappelijke Dienstverlening

Solliciteren
Ben je enthousiast geworden, voldoe je aan de func�e-eisen en lijkt het je leuk om bij ons te komen
werken? Stuur dan jouw sollicita�ebrief en CV naar ka�nka@desynergie.nl en dan hoor je van ons.
Mocht je nog vragen hebben of graag aanvullende informa�e willen dan kun je hiervoor telefonisch
contact opnemen met Ka�nka Oude Breuil, te bereiken via 06 – 28 72 54 30.

