Groepsbegeleider (M/V)

Je hebt een hart vol zorg, bent een echte verbinder en
beschikt over natuurlijk leiderschap. Wil jij aan de slag als
Groepsbegeleider? Binnen Zorggroep Vizie groei je verder!

Als Groepsbegeleider ben je dagelijks verantwoordelijk voor de directe begeleiding van de
cliënten tijdens verschillende activiteiten. Deze activiteiten worden per dag samengesteld door
jou en je directe collega’s. Je zorgt er gezamenlijk voor dat de kinderen en jongeren op een
ontspannen en laagdrempelige manier aan de opgestelde doelen kunnen werken, dat ze zich in
een veilige omgeving bevinden binnen de groep en dat er een duidelijke structuur heerst.
Zelf neem je ook deel aan diverse activiteiten om een band op te bouwen met de cliënten, hierin
weet je wel op een professionele manier je grenzen te bewaken. Je schat snel ernst en risico’s
van (onverwachtse) situaties in en neemt hier passende maatregelen, rekening houdend met de
bestaande protocollen.
Tegelijkertijd draag je zorg voor de uitvoering van de zorgplannen. Je rapporteert in het
zorgdossier over de voortgang en geeft bijzonderheden/problemen door aan je collega’s/
zorgmanager. Hierbij zorg je voor een professionele en transparante overdracht richting ouders,
collega’s en derden. Daarbij neem je deel aan het groepsoverleg en reflecteer op je eigen
handelen binnen de groepsbegeleidingen. Hierin is heel belangrijk dat je zelfstandigheid durft
te handelen. Natuurlijk staan er bij vragen altijd collega's voor je klaar.
De werkzaamheden vinden plaats op maandag, dinsdag, woensdagmiddagen en in het weekend
overdag. In de vakanties zal dit op woensdagen en vrijdagen overdag zijn.
Waar ga je werken
Wij zijn een specialistische geestelijke gezondheidszorg actief in geheel Zuid-Limburg. Met de
volgende Vizie gaan onze medewerkers iedere dag vol passie en enthousiasme aan de slag: Wij
streven ernaar kinderen, jeugdigen (en hun ouders/opvoeders) te ondersteunen om de regie te
vergroten over hun leven, zodat zij zich gesterkt voelen om zonder onze hulp (weer) te kunnen
deelnemen aan de maatschappij.
Je komt te werken in een kleinschalige zorginstelling waar voldoende ruimte is voor flexibiliteit
en eigen inbreng. Wij zijn een gedreven team met jonge professionals. Hierbij zijn
professionalisering, kwaliteit, doelgericht werken, systemisch werken en open communicatie
zaken waar wij voor staan en die we graag verder willen ontwikkelen. Het team bestaat uit een
orthopedagoog, verschillende ambulant begeleiders en groepsbegeleiders.
Wat vragen wij van jou
Je hebt minimaal een relevant Mbo-diploma 4 en/of (studerend voor) een Hbo-diploma
Affiniteit met de betreffende doelgroepoep is een pré
Je gaat zorgvuldig om met persoonlijke informatie
Betrokkenheid, inlevingsvermogen en verantwoordelijkheidsgevoel
In staat beheerst te blijven en doelmatig te kunnen blijven handelen in spanningsvolle
situaties of bij weerstand vanuit cliënten
Je bent flexibel inzetbaar
Je bent creatief en in staat oplossingsgericht te werken
Je bent in staat nauw samen te werken met je collega’s en hierin open te communiceren
Je bent in het bezit van een rijbewijs en eigen auto
Wat krijg je ervoor terug
Een uitdagende, boeiende en afwisselende baan als behandelaar binnen een organisatie waar je
kan groeien!
€ 2.298,94 en € 3.3285,52 bruto p/m bij een dienstverband van 36 uur (cao-jeugdzorg)
Een 16 tot 32-urige werkweek (bespreekbaar)
Laten we kennis maken!
Voor meer inhoudelijke informatie kunt u contact opnemen met Alex Klimala via 045-2055 070
Wil je direct solliciteren? Stuur dan je sollicitatiebrief en CV naar info@zorggroepvizie.nl
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

