Sta jij stevig in je schoenen en ben je geduldig? Treed je daadkrachtig op en heb je een goed inlevingsvermogen
én wil je werken in een uitdagende werkomgeving? Dan zijn we op zoek naar jou!

Begeleider intensieve begeleiding
Wat ga je doen bij ons?
Als begeleider ben je verantwoordelijk voor het begeleiden van cliënten met een intensieve begeleidingsvraag
in hun dagelijks leven. Onze cliënten hebben complexe gedragsproblemen (verstandelijke beperking en ASS).
Samen met cliënten, jouw collega’s en verwanten zorg je voor een stimulerende en leefbare woonsituatie.
Daarin zorg jij voor de dagelijkse verzorging en begeleiding van cliënten. Jij maakt hun wereld begrijpelijker en
veiliger. Bij de begeleiding gebruik je de speciale behandelmethodiek Triple-C waarbij je kijkt naar de
competenties en mogelijkheden van de cliënt.
Als begeleider ben je goed in het vertalen van de (zorg)behoefte van de cliënt naar gerichte en passende
handelingen. Als begeleider ben je medeverantwoordelijk naleven van de plannen in het individueel
ondersteuningsplan van de cliënt. In je dagelijkse werk word je ondersteund, gefaciliteerd en gecoacht door
een unithoofd, een zorgcoördinator, (assistent) begeleiders en de betrokken gedragskundige. Naast je directe
collega’s heb je veelvuldig contact met verwanten van onze cliënten en collega’s van andere disciplines en
woongroepen.
Je profiel:
•
•
•
•

Je hebt een afgeronde beroepsgerichte opleiding op minimaal niveau 4;
Je beschikt over kennis van autistische stoornissen en kent de kenmerken van autisme in
combinatie met een verstandelijke beperking;
Je beschikt over kennis van sociale-en emotionele ontwikkelingsniveaus en over algemene kennis
van psychiatrische beelden;
Je bent in staat om te reflecteren op het eigen denken, voelen en handelen en weet in dreigende
situaties zo humaan mogelijk te interpreteren de cliënt te benaderen.

Wij bieden:
 Een contract voor bepaalde tijd voor de duur van 1 jaar met uitzicht op een vaste aanstelling.
 De omvang van het dienstverband kan aangepast worden aan de persoonlijke wensen. We zijn op
zoek naar nieuwe collega’s die bijvoorbeeld beschikbaar zijn voor de weekenden en tijdens vakanties.
We zijn ook op zoek naar collega’s die fulltime beschikbaar zijn.
 Een salaris van maximaal € 2.574, - bij een fulltime contract (afhankelijk van kennis en ervaring);
 Een toeslag van 10% van het uurloon gekoppeld aan het werken op de locatie binnen de unit waar
intensieve ondersteuning geboden wordt;
 Naast goede primaire arbeidsvoorwaarden bieden wij jou ook uitstekende secundaire
arbeidsvoorwaarden, waaronder een gunstige pensioenregeling, collectiviteitskorting op individuele
verzekeringen en een reiskostenregeling;
 Je profiteert bij ons ook nog eens van een flexibel arbeidsvoorwaardenpakket, specifiek gericht op
jouw situatie. Zo kun je bijvoorbeeld zelf bepalen of je extra vakantiedagen wilt aankopen, deelname
aan een fietsplan en de mogelijkheid om met fiscaal voordeel bijvoorbeeld een computer of mobiele
telefoon aan te schaffen;
 E-learning en andere gerichte opleidingen en trainingen ten behoeve van je persoonlijke ontwikkeling.
De organisatie:
De Trans ondersteunt mensen met een verstandelijke beperking om te leven zoals zij dat willen. Samen met
verwanten en overige betrokkenen maken we de ondersteuning persoonlijk, zodat plezier in het leven, wonen,
werken, leren de best mogelijke kansen krijgt. Met onze ondersteuning streven we ernaar dat mensen op hun
eigen manier het gewone leven kunnen ervaren en deelnemen aan de samenleving.
Informatie:
Meer informatie over deze functie is te verkrijgen bij Wietze Bosma, Unithoofd, telefoon (06) 10 86 54 06.

