AMBULANT BEGELEIDER WMO (PT/FT)
Ben jij op zoek naar een baan waarin individuele begeleiding en maatwerk centraal staan?
Dan is de functie van ambulant begeleider WMO wellicht wat voor jou.
Als ambulant begeleider bij Welzijn e25 sta je garant voor een kwalitatief goede
ondersteuning van onze cliënten. Je ondersteunt cliënten in de privésituatie ter bevordering
van de zelfredzaamheid en het functioneren in de maatschappij. Je stelt samen met de cliënt
en/of diens vertegenwoordiger een individueel begeleidingsplan op, waarbij meetbare doelen
worden gesteld. Het doel is om te streven naar perspectief en te bekijken hoe de cliënt
zichzelf kan zijn, zijn talenten kan benutten en zijn dromen kan verwezenlijken.
WAT VERWACHTEN WIJ VAN JOU?
Een ambulant begeleider WMO van Welzijn E25 zet het belang van de cliënt voorop. Je
toont initiatief, kunt je verplaatsen in de cliënt en bent in staat grip te houden op de situatie.
Je kunt goed luisteren, bent (zelf) kritisch en weet feedback om te zetten in nieuwe kansen.
Dit is belangrijk want als ambulant begeleider werk je nauw samen met cliënten en hun
netwerk. Je ziet de mens achter de cliënt en zoekt samen naar de vraag die achter het
gedrag zit. Je bent een positieve, ondernemende collega met een proactieve mentaliteit.
Elke cliënt is anders en elke situatie is anders, kortom; je moet kunnen schakelen en in
kunnen springen op onvoorziene situaties.
Verder beschik je over:
-

Minimaal een afgeronde MBO opleiding niveau 4;
(Basis) kennis van de doelgroep;
Enkele jaren werkervaring met cliënten met een beperking en/of beperking als
gevolg van psychische/psychogeriatrische/psychiatrische problematiek;
Een rijbewijs B en een auto;

WAT KUN JIJ VAN ONS VERWACHTEN?
- Een afwisselende en uitdagende baan
- Prettige werksfeer in een open cultuur
- Een aanstelling van minimaal 12 uur per week (ZZP is bespreekbaar)
- Indicatieschaal bij indiensttreding is schaal 6 volgens CAO Sociaal Werk
Daarnaast krijg je een eindejaarsuitkering, vakantiegeld, reiskostenvergoeding,
bereikbaarheidsvergoeding en mogelijkheden voor (bij)scholing.
Welzijn e25 zet zich in voor kwetsbare mensen
die in hun ontwikkeling ondersteuning nodig hebben. Wij zijn actief in de regio Haaglanden,
Midden-Holland, Nieuw Waterweg Noord, Utrecht West, Zuid Holland Zuid en HollandRijnland.

De aanvraag Verklaring Omtrent het gedrag (VOG) en het navragen van referenties is
onderdeel van de selectieprocedure.
MEER INFORMATIE
Ben jij de positieve, ondernemende en proactieve collega waar wij naar op zoek zijn? Dan
komen we graag met je in contact! Je kunt je CV en motivatiebrief sturen naar
sollicitaties@welzijne25.nl

