RadarUitvoering Zuid is gevestigd in Venlo, wij werken veelal op basis van de Wmo in samenwerking met de
gemeenten in Limburg en Zuid- Oost Brabant. Wij bieden individuele begeleiding aan cliënten (18+) met
problemen op meerdere leefgebieden. Vaak gaat het om een combinatie van persoonlijke problematiek
(verstandelijke beperking, verslaving en/of psychiatrische problematiek) en sociaal-maatschappelijke
problemen. Door maatwerk, enthousiasme en een soms onorthodoxe aanpak lukt het ons om het leven van onze
cliënten een positieve draai te geven.
‘Waar anderen stoppen, gaan wij door en bieden we nieuwe mogelijkheden. Waar geen positiviteit meer is, zorgen
we voor nieuw vertrouwen. Waar problemen ondraaglijk worden, bieden we een passende oplossing. En waar
protocollen en regels niet werken, creëren we een werkbaar kader’.
Voor de regio Noord-Limburg, met standplaats Venlo, zoeken wij ter versterking van ons team een nieuwe
collega:

FLEX-medewerker Wooncoach op de woonvoorziening
Beschrijving van functie
In deze voorziening verblijven 13 cliënten vanaf de leeftijd van 18 jaar. Er is sprake van meervoudige
problematieken, waaronder verslavingsproblematiek, psychische problematiek en/of een verstandelijke
beperking. Doelstelling is om onze cliënten te ondersteunen bij het toewerken naar zelfstandig wonen en zo
zelfredzaam als mogelijk te maken in onze maatschappij. Dit vindt grotendeels plaats op de locatie zelf en is
praktisch van aard. Daarnaast leiden we de cliënt ook toe naar andere instanties voor bijvoorbeeld voor
daginvulling, werk, behandeling en monitor je hoe de zorg verloopt.
Taken en verantwoordelijkheden
In je veelzijdige rol als flex-medewerker wooncoach voer je de volgende taken uit. Je:
o inventariseert de hulpvraag en/of behoefte van de cliënt;
o begeleid en rapporteert over de verrichte werkzaamheden ten behoeve van cliënt en zijn omgeving;
o adviseert, bemiddelt en werkt oplossingsgericht samen met de cliënt;
o organiseert groepsgerichte activiteiten ter bevordering van het leef- en begeleidingsklimaat en probeert
in voorkomende gevallen te achterhalen waarom een cliënt niet deelneemt;
o begeleidt de doelgroep op basis van de visie op zorg van Stichting RadarUitvoering Zuid;
o biedt ondersteuning bij de inrichting van het dagelijks leven
o levert een actieve bijdrage aan de teamontwikkeling
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Functie eisen
Gezien de dynamische werkomgeving van onze dienstverlening, hanteren wij kwaliteitseisen en hechten wij
belang aan de volgende vaardigheden:
o je bent bezig met een relevante beroepsopleiding op minimaal MBO niveau;
o pre is ervaring binnen de psychiatrie en/of verslavingszorg;
o cliënten motiveren en stimuleren doe je kundig en met overtuiging;
o je hebt affiniteit met herstelgerichte benadering
o communicatief sterk, sociaal vaardig en proactief;
o je bent woonachtig in Venlo of omgeving;
Waarom kiezen voor werken als flex-medewerker?
o
o
o
o

je zoekt een leuke bijbaan naast je opleiding
je wilt flexibel werken;
je wilt meer uren werken in je vakantie;
je wilt ervaring in verschillende teams opdoen om te kijken waar je je toekomst ziet.

Wat bieden wij?
Een leuke, zelfstandige en uitdagende functie in een professioneel team van betrokken medewerkers. Wij
werken volgens de CAO Sociaal werk ( Welzijn en maatschappelijke dienstverlening). Bij deze functie hoort het
functieprofiel van Sociaal Pedagogisch Werker 2 en wordt de functie in schaal 6 toegepast.
Afhankelijk van opleiding en ervaring wordt een salaris geboden van minimaal € 2.107,- en maximaal € 2.940,bruto per maand op basis van een 36-urige werkweek. Het betreft een zgn. nul uren contract op oproepbasis per
week voor 7 maanden met de mogelijkheid van verlenging.
Wij werken met wisseldiensten, zowel dag-, avond- en weekenddiensten.
Belangstelling?
Spreekt de functie je aan en voldoe je aan de criteria? Stuur dan je sollicitatie (motivatiebrief 1x A4, Curriculum
vitae max 2 A4) naar sollicitatie@radaruitvoering.nl t.a.v. Carmen Dinghs. In week 25-26 zullen de sollicitatie
gesprekken gaan plaatsvinden.
Voor inhoudelijke vragen over deze vacature kun je terecht bij Carmen Dinghs, 0611322361.

Radar Uitvoering Zuid maakt onderdeel uit van de Radar- Incluzio bv, een landelijke opererende
organisatie met een eigen visie en uitvoering op het gebied van zorg & welzijn Nieuwe Stijl.
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature stellen wij niet op prijs.
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