Stichting Onder Een Dak (Stoed) begeleidt sociaal en psychisch kwetsbare mensen naar een
betekenisvol leven en helpt hen hun plek in de samenleving weer in te nemen. Stoed biedt
arrangementen op het gebied van Wonen, Meedoen en Ontmoeten, gericht op ondersteuning,
ontwikkeling en participatie.
Voor het team Ambulant Wonen zijn wij op zoek naar een:

Ambulant woonbegeleider
voor 32 - 36 uur per week

Wat jij gaat doen
Jij legt en onderhoudt contact met je cliënten, kijkt samen naar hun doelen en stelt aan de hand
daarvan samen een begeleidingsplan op. Je volgt, evalueert en rapporteert deze plannen en stelt
deze zo nodig bij. Vanuit competentiegerichte begeleiding bied jij de cliënt perspectief en bouw je
een netwerk op.

Wie komt in aanmerking?
Jij bent een enthousiast, stressbestendig en professioneel persoon. Je hebt ervaring in het
ondersteunen van mensen met een psychische en/of sociale kwetsbaarheid en vindt het prettig om,
vanuit een team, zelfstandig te werken.
Jij hebt een afgeronde HBO -opleiding (SPH/MWD), of een verpleegkundige opleiding op minimaal
niveau 4 met kennis van de psychiatrie. Verder ben je in het bezit van rijbewijs B (en bij voorkeur in
het bezit van een auto).

Wat wij bieden
Een dynamische werkomgeving, samenwerking vanuit een enthousiast team, de mogelijkheid om
jouw talent en creativiteit in te zetten en je eigen agenda te bepalen.
Vanzelfsprekend zijn onze arbeidsvoorwaarden en salariëring marktconform en is de CAO GGZ van
toepassing. Je inschaling is afhankelijk van je opleiding en ervaring.

Het team ambulante begeleiding werkt vanuit onze locaties in Maassluis en Vlaardingen, waar
ontmoeting en begeleiding samenkomen.
Over Stichting Onder Een Dak
Stichting Onder Een Dak (Stoed) is een netwerkorganisatie. Onder de holding Stoed vallen Stichting
Seniorenwelzijn, Stichting De Hooftzaak Stoed en Stichting Zorg Stoed.
Vanuit onze maatschappelijke opdracht zijn wij er voor de lokale samenleving, niemand
uitgezonderd. Vanuit onze afzonderlijke missies zetten wij ons in voor mensen met een
(psycho)sociale kwetsbaarheid.
Meer informatie: www.wonenmeedoenontmoeten.nl

Heb jij interesse?
Ben je enthousiast geworden over deze functie? Mail dan voor 14 mei je motivatiebrief naar:
pz@stoed.nl
Voor inhoudelijke vragen over de functie kun je terecht bij de teamleider Cheryl Wijnstein
telefoon nr: 06-24254528

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

