Vacature Begeleider B
Wij zoeken een enthousiaste ambulant begeleider B
Regio Nuth, Meerssen & Valkenburg
Werkveld:
Soort vacature:
Dienstverband:

Ambulant (jong)volwassenen
Begeleider B, 20 tot 24 uur
Jaarcontract met uitzicht op verlenging bij goed functioneren

De organisatie
Talent is een zorgbureau dat zich richt op de talenten van mensen! Wij bieden begeleiding binnen de
Jeugdzorg, WMO en WLZ. TALENT onderscheidt zich door een oplossingsgericht aanbod.
Oplossingsgericht werken heeft veel te bieden. Het geeft erkenning en waardering aan het Talent,
focust op oplossingen en minder op problemen, schept optimisme, hoop en een positief
toekomstperspectief voor het Talent en zijn/haar omgeving.
Ambulante begeleiding regio Nuth, Meerssen, Valkenburg
Als ambulant begeleider B binnen TALENT maak je deel uit van een vast team. Het ambulante team
biedt zorg aan Talenten binnen de regio Nuth, Meersen en Valkenburg. De doelgroep betreft
(jong)volwassenen vanaf 18 jaar met een verstandelijke beperking en/of psychische problematiek.
Per direct zijn wij op zoek naar een enthousiaste ambulante begeleider die ons team komt versterken!
Ambulante woonbegeleiding (Valkenburg)
In de ambulante woonbegeleiding wonen talenten welke begeleiding nodig hebben. De Talenten
wonen in hun eigen appartement waar ambulante begeleiding op geplande momenten in de
thuissituatie plaatsvindt.
Binnen de woonbegeleiding van Talent wordt er middels een begeleidingsplan gewerkt waarin
de begeleidingsdoelen, afspraken en andere bijzonderheden worden vastgelegd. Dit gaat in
onderling overleg tussen alle betrokken partijen. Iedereen heeft een persoonlijke begeleider die als
eerste aanspreekpunt fungeert voor de bewoner alsook het steunsysteem.

Functie omschrijving
Wij zijn op zoek naar een enthousiaste begeleider B die zowel creatief is in de begeleiding en in het
vinden van oplossingen. Verder ben je flexibel en initiatiefrijk op zowel praktisch gebied alsook
inhoudelijk, kun je goed in teamverband werken en beschik je over goede communicatieve- en
sociale vaardigheden jegens interne en externe disciplines.
De ambulant begeleider B heeft een uitvoerende, ontwerpende en coachende rol indirect contact
met onze Talenten en het (gezins)systeem. Je bent in staat om ook in complexe en weinig stabiele
situaties te handelen. Je moet kunnen inspelen op de veranderde hulpvraag. Je stelt jezelf de vraag
of de activiteiten, de manier van communiceren en begeleiden nog aansluiten bij de behoefte en de
doelstellingen van de Talenten. Je signaleert (non-)verbaal gedrag en verandering in bijvoorbeeld
gezondheid, interpreteert dit en past hierop het begeleidingsaanbod aan. Je bent op de hoogte van
de protocollen en de voorschriften en handelt hiernaar. Je hebt een oplossingsgerichte actieve
begeleidingsstijl en kan zowel begeleiden in groepsverband als individueel. Je overlegt over je
werkzaamheden met de begeleider C of met de desbetreffende Teamleider.
Je dient ook andere werkzaamheden te verrichten dan die tot een normale uitoefening van je functie
behoren, indien deze werkzaamheden redelijkerwijze van je verlangd kunnen worden.
Taken en verantwoordelijkheden
 Begeleiding en ondersteuning bieden aan (jong)volwassenen bij alle voorkomende zaken
(persoonlijke verzorging, ADL, dagbesteding, vrijetijdsbesteding)
 Contacten onderhouden met ouders/verzorgers, interne en externe disciplines
 Samenwerken met verwijzers
 Het opstellen, uitvoeren, evalueren, bespreken en bijstellen van de begeleidingsplannen van
de Talenten
 Rapporteren en verslaglegging uitvoeren
 Deelnemen aan overlegvormen en evaluatiegesprekken
Wij vragen
 Een afgeronde relevante MBO opleiding (minimale opleidingseis niveau 3)
 Integriteit en betrouwbaarheid is vereist met betrekking tot de kennis van zeer
vertrouwelijke cliëntgegevens
 Beschikbaarheid tijdens weekenden
 In bezit van geldig rijbewijs B en een eigen auto
 Geldige VOG
Persoonlijke kenmerken
Wij zijn op zoek naar een enthousiaste begeleider die zowel creatief is in de begeleiding en in het
vinden van oplossingen. De insteek is om de Talenten van de doelgroep in te zetten als kracht tijdens
de begeleiding. Hierbij is een actieve houding voor de Talenten van groot belang. Verder ben je
flexibel en initiatiefrijk op zowel praktisch gebied alsook inhoudelijk, kun je goed in teamverband
werken en beschik je over goede communicatieve- en sociale vaardigheden jegens ouders, Talenten,
collega’s, interne en externe disciplines.

Werktijden
Wisselende werktijden. Begeleiding gaat op afspraak, variërend in de
ochtend/middag/avond/weekenden.
Salaris
Een marktconform salaris o.b.v. opleidingsniveau en werkervaring.
Solliciteren
Heb je belangstelling voor deze vacature solliciteer dan door jouw CV en motivatiebrief voor 15
februari 2019 te mailen naar PenO@talentonline.nl o.v.v. vacaturenummer 201907. Deze vacature is
tegelijkertijd in- en extern uitgezet. Interne kandidaten van TALENT hebben voorrang op externe
kandidaten.
De sollicitatieprocedure bestaat uit 1 gesprek en een meeloopdag. De eerste gesprekken vinden
plaats in de week van 18 februari. De meeloopdagen in de week daaropvolgend.
Het nagaan van referenties kan onderdeel zijn van de sollicitatieprocedure.

