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Ambulant begeleider
Open sollicitatie. 28 tot 36 uur p/w
Wie zijn we?
Zorggroep Triade is een zorgorganisatie gevestigd in Brunssum die voor het Ministerie van
Justitie en Veiligheid én de Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) actief is in de Zuid- en
Midden-Limburgse gemeenten. Daarnaast leveren we zorg aan mensen met een indicatie Wet
langdurige zorg (Wlz).
Onze doelstelling is helder. Wij zijn er, om welke reden dan ook, om iemand te ondersteunen. We
kennen hierbij geen uitsluitingscriteria! Onze begeleiding richt zich op het vergroten en blijven
behouden van minimale afhankelijkheid en maximale zelfstandigheid.

Wat taken heb jij?
•
•
•
•
•

Opstellen van begeleidingsplannen, rapportages en evaluaties in ONS;
Begeleiden van cliënten uit jouw caseload;
Onderhouden van in- en externe contacten;
Motiveren en stimuleren van cliënten bij het bevorderen en/of handhaven van de
zelfredzaamheid binnen de leefgebieden.
Deelnemen aan interne en externe overleggen.

De taakinhoud van de functie van begeleider kan aanzienlijk verschillen. Het accent van de functie
verschilt naar de aard van de ondersteuningsvraag van de cliënt en naar de aard van de woon-,
werk, onderwijs- of dagbestedingssituatie. Soms ligt de nadruk op ondersteuning bij ontwikkeling,
training en/of opvoeding, dan weer op ondersteuning van de cliënt in de woon-, leef-, en/of
werksituatie. Steeds geldt dat er gewerkt wordt met respect voor de autonomie en keuzevrijheid
van de cliënt.

Wat breng jij met je mee?
•
•
•
•
•
•

•

Een diploma van een vakgerichte opleiding (bijv.: MMZ niveau 4 of HBO Social Work);
Relevante werkervaring;
Kennis en praktijkervaring m.b.t. de sociale kaart;
Inlevingsvermogen. Je kunt met spanningsvolle situaties omgaan en kan mensen
begeleiden en motiveren naar een volgende stap in hun leven;
Zelfstandigheid en lef. Je durft jouw eigen beslissingen te maken;
Stabiliteit. Je biedt cliënten een vertrouwde en veilige basis;
Een (eigen) spiegel. Je bent in staat om te reflecteren op jezelf en collega’s.

Wij bieden:
•
•
•

•

Een informele werkomgeving bij een ondernemende organisatie;
Een functie met veel vrijheid en verantwoordelijkheid;
Salaris en arbeidsvoorwaarden conform de CAO Gehandicaptenzorg (FWG 45). O.a. 8,33%
eindejaarsuitkering;
Een laptop, smartphone & bedrijfsauto.

Verdere informatie
Wij ontvangen graag van jou een motivatiebrief en CV. Beide documenten kunnen worden
verstuurd aan solliciteren@zgtriade.nl. De selectie start wanneer geschikte kandidaten zich
aandragen en vanuit de organisatie vraag is naar nieuwe collega’s. In de tussenliggende periode
houden we sollicitanten in portefeuille, mits daarvoor akkoord wordt gegeven.
Neem gerust contact op met Parisa Mehrdad (Teamleider Zorg & Dagbesteding) bij vragen over
de inhoud van de functie. Rick van de Roer (Jr. Stafmedewerker HR en Kwaliteit) is de
contactpersoon bij vragen over de procedure. Beiden zijn bereikbaar via bovenstaand mailadres
en/of op telefoonnummer 045 – 8200 400.

