RadarUitvoering Zuid is actief in Limburg en Brabant. Wij bieden ambulante begeleiding en beschermd wonen
aan (jong)volwassenen. Vaak hebben zij te maken met een combinatie van persoonlijke problematiek
(verstandelijke beperking, verslavings- en/of psychiatrische problematiek) en sociaal-maatschappelijke
problemen. Door maatwerk, enthousiasme en een soms onorthodoxe aanpak werken wij aan een positieve draai
in het leven van onze cliënten. We onderzoeken, samen met onze cliënt, wat voor hem of haar geluk is en daar
werken we, met kleine stapjes, naartoe.
Onze organisatie doorloopt een fase van vernieuwing. Dat doen wij samen met onze medewerkers, cliënten,
opdrachtgevers en partners. We bouwen aan een toekomstbestendige organisatie. Het (her)bepalen van
identiteit, focus, zichtbaarheid zijn kernonderdelen van deze opgave.
Voor de regio Noord-Limburg, met standplaats Venlo, zoeken wij in verband met zwangerschapsvervanging,
tijdelijk een nieuwe collega met ingang van 6 mei 2019:

AMBULANT BEGELEIDER
(24-32 uur)
Beschrijving van functie
Het betreft een zelfstandige functie, je krijgt je eigen caseload (soms in samenwerking met een collega), jij bent
verantwoordelijk voor de voortgang van jouw cliënten. Het doel is om cliënten zo goed mogelijk zelfstandig te
laten deelnemen aan de maatschappij. Dit kan door middel van planmatige, doelgerichte en methodisch
onderbouwde begeleiding. Veelal werk je vanuit een aangereikt plan van de gemeente. Jij bent verantwoordelijk
voor de uitvoer van dit plan, eventueel samen met andere betrokken hulpverleners of organisaties.
Taken en verantwoordelijkheden
o Zelfstandig intakegesprekken voeren, daarbij informatie verzamelen over de hulpvraag, behoefte en
mogelijkheden en informatie verstrekken over de werkwijze van de hulpverlening;
o Structureel afleggen van huisbezoeken;
o Opstellen van zorgplannen;
o Samenwerking met betrokkenen; het hebben van een heldere doelstelling van de begeleiding, hoe dit
bereikt kan worden, wat de evaluatiemomenten zijn en wie waarvoor verantwoordelijke is;
o Casemanagement;
o Verrichte werkzaamheden rapporteren ten behoeve van de cliënt;
o Het bijdragen aan het ontwikkelen van het organisatiebeleid;
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o

Structureel deelnemen aan overlegvormen, o.a. intervisie en supervisie.

Functie eisen
o Afgeronde, gerichte HBO opleiding; ( Social Work, Pedagogiek )
o Ruime ervaring en bekendheid met mensen met psychische problematiek en/of een licht verstandelijke
beperking;
o Kennis van de sociale kaart;
o Zelfstandig, maar tevens in teamverband kunnen werken;
o Creatief en ondernemend zijn en een motivator;
o Kennis van maatschappelijke ontwikkelingen en problematiek;
o Sociale vaardigheden voor het onderhouden van intensieve contacten met de cliënt en de leefomgeving
van de cliënt en het kunnen omgaan met fysiek geweld en verbale agressie van cliënt;
o Analytisch vermogen voor het vertalen van de (complexe) hulpvraag naar een concreet plan;
o Probleemoplossend vermogen;
o Stressbestendig en improvisatievermogen (vereist bij o.a. interventie in crisissituaties).
Wat bieden wij?
Een leuke, zelfstandige en uitdagende functie in een professioneel team van betrokken medewerkers op basis
van een tijdelijk contract voor de duur van 4 maanden. Afhankelijk van opleiding en werkervaring wordt een
salaris geboden van minimaal €2.544,- en maximaal €3.624,- bruto per maand o.b.v. een 36-urige werkweek.
Wij werken volgens de CAO Sociaal werk. Bij deze functie hoort het functieprofiel van Sociaal Pedagogisch
Werker 3 en is ingeschaald in schaal 8.
Belangstelling?
Spreekt de functie je aan, wil jij eens proeven aan het ambulante werk en voldoe je aan de criteria? Stuur dan je
sollicitatie (motivatiebrief , Curriculum vitae) uiterlijk 17 maart naar sollicitatie@radaruitvoering.nl t.a.v.
Lenneke Corbeij.
In week 12 zal de selectie plaats vinden, waarna 25 maart vinden de eerste sollicitatiegesprekken plaats en 28
maart de tweede gesprekken.
Voor inhoudelijke vragen over deze vacature kun je terecht bij Lenneke Corbeij, telefoonnummer 06-10161537.
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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