
INDIVIDUELE- EN GROEPSBEGELEIDER (M/V)

Type Vacature

Organisatie Zorgerf D'n Aoverstep

Locatie Woonlocatie, rapenburg in Neede

Werkveld Welzijn

Opleidingsniveau Mbo/Hbo

Arbeidstijd Onregelmatig

Arbeidsovereenkomst in eerste instantie voor één jaar, bij gebleken geschiktheid mogelijkheid tot 
omzetting naar onbep. tijd

Functie(s) Groepsbegeleider

Publicatiedatum 01-05-2020

Ingangsdatum Zo spoedig mogelijk

Reageer voor 29-05-2020

Nummer 41473

Over de locatie

Woonlocatie, rapenburg in Neede

Functieomschrijving

Zorg-erf D’n Aoverstep is een kleinschalige particuliere organisatie die onder andere begeleiding biedt aan diverse 
doelgroepen. Voor onze kleinschalige woonlocatie zijn wij op zoek naar een individuele- en groepsbegeleider (m/v).

Als individueel- en groepsbegeleider ben je verantwoordelijk voor de begeleiding van een aantal bewoners van de 
kleinschalige beschermde woonvorm. Je bied onder andere begeleiding op het gebied van een veilig leefklimaat, wonen, 
leren, werken, sociale contacten opbouwen/onderhouden. Samenwerken met de cliënten en een vertrouwensrelatie 
opbouwen staan bij ons hoog in het vaandel. Daarnaast draai je mee bij het verlenen van woonzorg door het 
organiseren/begeleiden van de groepsmomenten.

De kerntaken van de functie zijn:

het individueel begeleiden van een aantal bewoners op basis van zijn/haar zorgplan;
het indien nodig (tijdelijk) overnemen van de regie voor jouw cliënten;
groepsgewijze ondersteuning bieden op de woonlocatie.

Bij de functie horen de onderstaande verantwoordelijkheden:

eindverantwoordelijkheid voor de daginvulling van een aantal deelnemers;
eindverantwoordelijkheid voor het opstellen, uitvoeren, monitoren en bijhouden van het zorgplan van deze 
individuele deelnemers conform de opdracht die door de verwijzende instantie is afgegeven;
signaleren en rapporteren van de lichamelijke, psychische en sociale behoeften van de individuele deelnemers;
samen met de deelnemers werken aan het bereiken van zijn/haar individuele doelen.

 



Functie eisen

Ruime werkervaring met de doelgroep (psychiatrie, VG)
Minimaal opleidingsniveau MBO niveau 4
Flexibele arbeidsomvang 24 tot 36 uur
Vaardig met de computer, bekend met het werken met zorgsoftware
Bekend met het vastleggen van zorgdoelen en doelgericht rapporteren conform de landelijke eisen
Zelfstandig, initiatiefrijk en besluitvaardig
Taalvaardig in woord en geschrift
Goede fysieke conditie vereist in verband met ondersteuning/verzorgen minder validen
In bezit van VOG, EHBO diploma en bevoegdheid tot medicatieverstrekking (of bereidheid tot behalen van)
Bereid tot het draaien van nachtdiensten (slaapdiensten)
In bezit van auto en rijbewijs

Inschaling

Conform cao Welzijn & Maatschappelijke dienstverlening

Bijzonderheden

Voor vragen over de vacature kunt u contact opnemen met Natalie Kok:

n.kok@aoverstep.nl / 06-33816573

mailto:n.kok@aoverstep.nl

