BESCHIK JIJ OVER…
❖ Een energieke, positieve,
leergierige en proactieve
houding
❖ Een goed gevoel voor
humor en gezond
boerenverstand
❖ Kennis en vaardigheden
van het oplossingsgericht
werken

TALENT IS OP ZOEK NAAR:
AMBULANTE BEGELEIDER C
(JEUGD/WLZ/WMO)
REGIO WESTELIJKE MIJNSTREEK
24 UUR
TALENT biedt oplossingsgerichte zorg en heeft de visie dat iedereen de
veerkracht bezit om waardevol deel te nemen in onze samenleving.
Onze missie is om vanuit authenticiteit, verantwoordelijkheid en vertrouwen
kwalitatief goede zorg en begeleiding te leveren. Waarbij vakmanschap, het
‘gewoon doen’ vanuit passie en plezier de grondhouding is.
TALENT biedt zorg aan jeugdigen en (jong)volwassenen in verschillende
regio’s in Zuid-Limburg en Midden-Limburg.
Binnen de regio Westelijke Mijnstreek zijn we op zoek naar een ambulant
begeleider C die ons zelf oplossende team kan komen versterken. Wij zijn op
zoek naar mensen die hun talent willen inzetten voor anderen. Je zet je in
voor onze Talenten en helpt hen om krachtig en sterk in hun leven te staan.
Je bent iemand die van aanpakken weet, actuele kennis heeft op het gebied
van ambulante jeugdzorg en die vanuit de oplossingsgerichte methodiek
zich focust op de talenten, kansen en mogelijkheden van jeugdigen en hun
gezinnen. Je hebt oog voor eigen regie en bevorderen van de
zelfredzaamheid. Je bent iemand die zich comfortabel voelt om zelfstandig
onderweg te zijn en weet ook je team op te zoeken wanneer dit nodig is om
expertise te delen. En natuurlijk ook om succeservaringen te delen en omdat
je graag onderdeel bent van het team!
Bij Talent krijg je ruimte om je te ontwikkelen, je hebt veel regie over je eigen
werk en werkt samen met je team aan het bieden van goede zorg. Je kunt je
expertise en talenten optimaal inzetten en kunt plezier beleven in je werk.
Ben jij op zoek naar een uitdagende
werkplek met leuke collega’s en wil je
meegroeien in onze dynamische en
innovatieve organisatie dan zoeken wij
jou!

❖ HBO diploma gerelateerde
opleiding
(pedagogiek/social work)
❖ SKJ-registratie
❖ Een Rijbewijs

WIJ BIEDEN…
❖ Een prettige werksfeer
❖ Een organisatie met kansen
en ontwikkelingsmogelijkheden
❖ Intern scholingsaanbod
vanuit onze
TALENTacademie
❖ Salaris conform CAO
Gehandicaptenzorg –
schaal 45

INTERESSE?
Solliciteer!
Mail je CV en motivatie
peno@talentonline.nl
Vacaturenummer: 202293
Sluitingsdatum: 30sep. ‘22

Wil je meer info over de diverse
vacatures?
043- 4083063
Herken je je niet in alle functie-eisen
en denk je wel dat deze functie écht
iets voor jou is? Neem dan ook
gerust contact op! Wij staan open
voor jou verhaal!

