Voor onze Beschermde Woonvormen in Maassluis zijn wij op zoek naar een ervaren en ambitieuze

Methodisch Begeleider
met ondernemerszin
32-36 uur per week
Binnen onze beschermde woonvormen bieden wij sociaal kwetsbare volwassenen een vervangende woonomgeving,
begeleiding en ondersteuning. Jij kunt hier onderdeel van uitmaken!
Wat ga je doen?
Jouw impact is groot. Met jouw methodische begeleiding versterk je de fysieke en mentale gezondheid van onze
bewoners. Samen met hen maak je een persoonlijk begeleidingsplan waarmee jullie samen toewerken naar
zingeving, participatie en uitbreiding van hun sociale netwerk. Hierdoor behouden de bewoners zoveel mogelijk zelf
de regie over hun leven. Je creëert een veilige omgeving en een passende balans tussen geborgenheid en
zelfredzaamheid. Met jouw ervaring en expertise help je het team en de organisatie zich verder te ontwikkelen.
Wie zoeken wij?
Je houdt van dynamiek, stroopt je mouwen op en zet je graag in om kwetsbaren zoveel mogelijk mee te laten doen.
Door jouw ervaring en afgeronde HBO opleiding (verpleegkundig, agogisch of gehandicaptenzorg) weet je goed met
wisselend gedrag en verschillende behoeften om te gaan. Je bent bekend met bewoners / cliënten met een
psychiatrische of daarmee te vergelijken problematiek. Digitale en accurate dossiervorming is voor jou automatisch
een onderdeel van jouw planning en manier van werken.
Je kent jezelf en je bent in staat tot zelfreflectie. Je weet wat het effect van jouw gedrag is op anderen en je hebt een
correcte bejegening hoog in het vaandel staan, zowel naar cliënten als naar collega’s. Werken in onregelmatige
diensten vind je geen probleem.
Wij bieden:
• Een dynamisch team dat zich graag samen met jou verder ontwikkelt.
• Een functie met zelfstandigheid, verantwoordelijkheid en ondernemerschap.
• Een inspirerende werkomgeving met veel dynamiek en afwisseling in een groeiende organisatie.
• Ruimte voor persoonlijke ontwikkeling, opleiding en trainingen.
• Een functie voor 32-36 uur per week.
• Een salaris van minimaal € 2357 tot maximaal € 3326 bruto per maand (gebaseerd op een 36-urige werkweek,
schaal 45 conform cao ggz).
• Eindejaarsuitkering van 8,33%.
• Korting op culturele uitjes via CultuurWerkt.
Over Stichting Onder Een Dak
Stichting Onder Een Dak (Stoed) zet zich in voor kwetsbare mensen in Maassluis, Vlaardingen en Schiedam. Samen
met hen, hun netwerk, onze vrijwilligers en netwerkpartners werken wij aan perspectief en hun persoonlijke groei.
Wij gaan hierbij uit van de talenten en mogelijkheden van mensen en werken volgens de principes van positieve
gezondheid. De kern van ons werk ligt in de samenwerking binnen de driehoek medewerker, kwetsbare burger en
netwerk.

Wij geloven dat behoud of terugwinnen van eigen regie op diverse levensterreinen bepalend is voor de kwaliteit van
leven met kwetsbaarheid. We kennen onze cliënten en hun verhaal, kennen elkaar als collega’s en zijn sterk lokaal
verbonden. Wij verbinden zorg en welzijn en werken volgens onze kernwaarden positief, verbinden, professioneel
en ondernemend. Met aandacht voor preventieve signalering voorkomen we de opschaling naar (zwaardere) zorg.
Ben jij de collega die wij zoeken?
Neem dan contact op met Leny Vlielander, P&O Adviseur. Zij is bereikbaar op telefoonnummer 06 – 12.67.97.72 en per
mail: pz@stoed.nl. Stel jezelf kort voor per mail of in een persoonlijke video. Kies de manier die bij jou past, zodat we
jou gelijk goed leren kennen. We vinden het erg fijn als je ook een cv toevoegt.
Wil je eerst nog iets vragen? Ook dan kun je telefonisch, via whatsapp of per mail bij Leny terecht.
Reageren kan tot en met 2 mei. Bij voldoende reacties zal de vacature eerder worden gesloten.

Bericht aan externe bureaus: We waarderen het dat jullie mee willen helpen om de juiste nieuwe collega te vinden. Op
dit moment kiezen we ervoor om de vacature zelf in te vullen.

