Vacature Ambulant begeleider regio Alkmaar (24 tot 36 uur per week)
Wie zijn wij?
Stichting “Jij bent aan zet” verleent zowel ambulante ondersteuning, als ook diverse reintegratietrajecten naar arbeid aan kandidaten. Hiervoor hebben wij met verschillende
gemeentes en het UWV meerjarige contracten afgesloten. Wij hebben veel ervaring met
het ondersteunen van (jong) volwassenen met een (lichte) Autisme Spectrum Stoornis (ASS).
Echter onze kandidaten zijn zeer divers.
Wij zijn er van overtuigd, dat als een kandidaat binnen de opgestelde kaders zelf de regie in handen
heeft en daar ook zijn of haar verantwoordelijkheid in neemt, deze succes ervaringen kan beleven en
zichzelf kan laten groeien. Uiteindelijk is het de kandidaat die het zelf moet laten zien. Dit komt terug
in onze naam, Jij bent aan zet.
Vanwege gezonde groei zijn wij op zoek naar een nieuwe collega, die samen met ons de stichting
verder vorm wil geven.
Functieomschrijving
Je werkt in een klein team waar veel ervaring aanwezig is. Je inbreng wordt gewaardeerd en door de
korte lijnen kunnen ideeën snel worden doorgevoerd. Als ambulant begeleider bied je ondersteuning
aan kandidaten met diverse hulpvragen, denk hierbij aan:
• Ondersteuning gericht op praktische zaken, zoals: huishouding, administratie en financiën.
• Ondersteunen bij de ontwikkeling van de zelfkennis, waardoor het zelfbeeld en het
zelfvertrouwen kan worden verbeterd.
• Motiveren en stimuleren om bijvoorbeeld naar school of (vrijwilligers)werk te gaan.
• Het aangaan en onderhouden van sociale contacten.
• Ondersteunen in de communicatie.
• Voorbereiden en ondersteunen bij gesprekken.
Wij vragen
• Een Flexibele instelling en het een uitdaging vinden om samen met ons de stichting verder
vorm te geven.
• Minimaal een MBO 4/ HBO relevante opleiding met 2 a 3 jaar ervaring.
• Zelfstandig kunnen werken.
• Ervaring met Autisme Spectrum Stoornis (ASS) is een pré.
• In bezit van rijbewijs en een auto.
Wij bieden
• Een marktconform salaris.
• Een vaste eindejaarsuitkering.
• Werken vanuit huis of vanuit kantoor.
• Flexibele indeling van werkdagen en uren.
• Laptop en telefoon van de zaak.
Heb je vragen?
Voor inhoudelijke vragen over deze vacature kun je contact opnemen met Bianca Mussert (Ambulant
ondersteuner en trajectbegeleider arbeid). Zij is bereikbaar op telefoonnummer: 06-12964701.
Solliciteren naar deze functie?
Zie jij jezelf als nieuwe collega die ons team komt versterken? Stuur dan je CV met een korte
motivatie naar info@jbaanz.nl.
Acquisitie n.a.v. deze vacature wordt niet op prijs gesteld.
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