Vacature Ambulant hulpverlener
‘YES & You’ is op zoek naar een ambulant hulpverlener! YES & You begeleidt volwassenen, kinderen of
gezinnen in het verbeteren van de kwaliteit van leven. In de begeleiding sluiten wij aan bij de
belevingswereld, culturele achtergrond, uitdagingen, kansen en mogelijkheden van de hulpvrager.
Wat YES & You zo uniek maakt is dat er binnen ons team meer dan 18 verschillende talen gesproken
worden. Naast de begeleiding die geboden wordt levert YES & You ook een maatschappelijke bijdrage
om gelijke kansen te bevorderen in Arnhem en omstreken.
Wat ga je doen
Als ambulant hulpverlener wordt je gekoppeld aan één of meerdere cliënten om samen met hen
doelgericht te werken aan het empoweren van hun zelfredzaamheid. Als ambulante begeleider
ondersteun je jouw cliënten met de problemen die zij ervaren in hun dagelijks leven. Doel hiervan is
dat dat de cliënt zoveel mogelijk (weer) zelfstandig deel kan blijven uitmaken van de samenleving. Bij
elke cliënt varieert de hulp van begeleiding, omdat YES & You zich richt op de individuele zorgvraag en
persoonlijke leefsituatie van elke cliënt.
Samen kijk je wat er nodig en mogelijk is. Dit is het plan waaraan je samen met de cliënt(en) aan gaat
werken. Dit doe je zoveel mogelijk, waar dit kan in de thuis- en leefomgeving van de cliënt(en). Je
onderhoudt de relatie met de cliënt, diens netwerk en betrokken instanties zoals bijvoorbeeld de
woningbouwvereniging, school, werk, in voorkomende situaties, politie en/of jeugdbescherming.
Daarnaast proberen daar waar dit kan de cliënten toe te leiden naar het voorliggend veld.
Wie ben jij
● Je bent in staat om zowel zelfstandig als in teamverband te functioneren
● Je bent goed in het zelfstandig en efficiënt plannen van je werk
● Je werkt doelgericht en hecht waarde aan het leveren van kwaliteit van zorg
● Je bent ruimdenkend en creatief.
● Je vindt het leuk om met een diverse doelgroep te werken
Wat vragen van jou
● Je hebt een HBO-opleiding afgerond (SPH, MWD, Pedagogiek etc).
● Je bent SKJ-geregistreerd (pré)
● Je beschikt over kennis en ervaring met het werken met cliënten binnen geestelijke
gezondheidszorg, WMO en jeugdwet.
● Je bent flexibel en leergierig
● Je bent in het bezit van een rijbewijs en auto (pré)
Wat bieden wij
● +/- contract van minimaal 6 uur per week (bij uitbreiding van je caseload opschaling van je
contracturen)
● Leuk team met gezellige bijeenkomsten voor verbinding
● Veilige werksfeer/omgeving waar fouten maken mag en ondersteuning geboden wordt.
● Marktconform salaris CAO Social Work schaal 8
● Reiskosten vergoeding
Interesse? Mail je motivatie en je curriculum vitae (CV) naar info@yes-you.nl
Voor vragen bel 06-31680447

