AMBULANT BEGELEIDER BINNEN RENQLI, REGIO UTRECHT

Als ambulant begeleider binnen RenQli draag jij actief bij aan de zingeving en faciliteer je het behoud
van de eigen regie van jongvolwassenen met een (licht) verstandelijke beperking. Daarnaast begeleid
je hen bij het verwerven van vaardigheden in de thuissituatie.

WAT KAN JIJ BETEKENEN ALS AMBULANT BEGELEIDER?





Je begeleidt specifiek toegewez
.
J
. Je bewaakt de voortgang, stemt af en evalueert met de
gedragsdeskundige.
Je toont een grote gevoeligheid voor signalen van cl
veilige omgeving. Dit alles doe je met oog voor de culturele
achtergrond en het normen- en waardensysteem van de
. Daarnaast is het van belang
dat je goede emotionele ondersteuning biedt.





.
Je tracht zo goed mogelijk angst en agressie te voorkomen en straalt plezier en vreugde uit.
) over de voortgang van de individuele
cliënt met betrekking tot bijzonderheden en de gestelde doelen.
Je neemt deel aan werkoverleggen en themabijeenkomsten.

WELKE TALENTEN NEEM JE MEE?







Je beschikt over een passend diploma op HBO of mbo-niveau 4.
Je hebt ervaring en affiniteit met het omgaan met jongvolwassenen met een (licht)
verstandelijke beperking.
Je hebt een goede beheersing van de Nederlandse taal, in woord en geschrift. Beheersing
van de Turkse, Marokkaanse, en/of Surinaamse
.
Je kennis en ontwikkelingen in het vakgebied met betrekking tot de doelgroep moet worden
bijgehouden.
Je bent zelfstandig, flexibel en creatief.
Je gaat op een professionele wijze om met ‘afstand’ en ‘nabijheid’,
.

WAT BIEDEN WIJ JOU?



Een professioneel en enthousiast team.
Een inspirerende werkomgeving waarin je mooie en bijzondere contacten opbouwt waarbij
de ontwikkeling van de medewerker hoog in het vaandel staat.




Contracturen worden in overleg met jou afgestemd. Heb je al een contract, maar wil je wat
uren bijwerken, dan is dit bespreekbaar.
Een salaris in FWG 40-45 volgens de CAO Gehandicaptenzorg, afhankelijk van leeftijd en
ervaring en uiteraard diverse doorgroeimogelijkheden.

IS JOUW INTERESSE GEWEKT?
Zorg jij graag voor jongvolwassenen met een (licht) verstandelijke beperking waarin voor jou hun
geluk voorop staat?
Dan dagen wij je uit om jouw motivatie en CV te mailen naar gedragsdeskundige@renqli.nl.

