Met een vernieuwend behandelaanbod zet Zeeuwse Gronden in op de jeugd. Onze zorg richt zich op kwetsbare jongeren
in de leeftijd van 12 tot 18 jaar. We bieden een praktisch en gevarieerd behandelaanbod met een integrale aanpak,
waarbij intensieve samenwerking met (pleeg)ouders, netwerk en onderwijs centraal staat. Dit alles wordt geboden
binnen een aantrekkelijk centrum waar rust, warmte en een huiselijke sfeer heersen. In deze werkomgeving is geen dag
hetzelfde en komen gedreven hulpverleners tot hun recht.

In verband met de uitbreiding van ons team Kind en Jeugd Zeeuws-Vlaanderen zijn wij op zoek naar een:

Begeleider m/v (standplaats Terneuzen)
Wij zoeken bevlogen hulpverleners die op eigen wijze mee willen werken aan de nieuwe aanpak in het
jeugdaanbod. Als begeleider heb je met name een praktisch en begeleidende rol richting de jongeren. Je bent
onderdeel van een multidisciplinair team en je bent in staat om zelfstandig te kunnen werken.
Functieomschrijving
• Je bent in staat om zelfstandigheidsontwikkeling te stimuleren door het methodisch inzetten van dagelijkse
activiteiten;
• Je bent verantwoordelijk voor de uitvoering van de behandelplannen en begeleidt de jongeren bij hun
individuele behandeldoelen;
• Je bewaakt de voortgang, observeert, signaleert en rapporteert aan de hand van het behandel-/ zorgplan;
• Gezien de specifieke, kwetsbaarheid van de doelgroep, wordt een hoge mate van originaliteit,
bevlogenheid en motivatie verwacht van de begeleider.
Wat zoeken wij in jou
• Een relevante beroepsgerichte opleiding in de zorg minimaal hbo-niveau (of mbo-4 en reeds SKJ
geregistreerd);
• Je bent SKJ geregistreerd;
• Ervaring als begeleider binnen de GGZ kind en jeugd;
• Je bent in bezit van een rijbewijs B;
• Je hebt enthousiaste en open houding en weet jongeren te motiveren;
• De visie en werkwijze van Zeeuwse Gronden spreken jou aan;
Dienstverband
We gaan uit van een contract van gemiddeld 32 uur per week (24/28 uur is bespreekbaar). Je start met een
jaarcontract, waarna mogelijkheid tot verlenging of vaste overeenkomst besproken wordt. Om in aanmerking te
komen voor deze functie is een positieve Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) vereist.
Salaris
Inschaling is conform CAO GGZ, afhankelijk van leeftijd en ervaring.
Geïnteresseerd?
Denk jij dat je voor onze organisatie iets kunt betekenen? Stuur je sollicitatie voor 12 juli 2019 door de klikken op
onderstaande sollicitatieknop. Op 23 juli 2019 zullen de eerste sollicitatiegesprekken gevoerd worden. Voor vragen
kun je contact opnemen met Sygrid van ‘t Westeinde op 0115-621314.

