Jan Arends is een organisatie die landelijke (ambulante) begeleiding, training en
opvang biedt, aan jongeren en volwassenen. Of je nu een psychiatrische en/of sociale
beperking hebt, of in de gevangenis hebt gezeten. Of je verslaafd bent geweest of
dakloos… voor ons ben je een burger als ieder ander.
Werken bij Jan Arends betekent werken in succesvolle zelforganiseerde teams. Van
elkaar leren, jezelf ontwikkelen, initiatieven nemen en uitgedaagd worden om steeds
weer het beste in jezelf naar boven te halen. Jan Arends is onderdeel van de Calder
Holding, een bundeling van bedrijven op het gebied van Werk, Zorg en Onderwijs.
Voor één van de beschermd woonvormen in Tilburg zijn wij op zoek naar een:

Persoonlijk begeleider beschermd wonen
32-40 uur
De mensen die worden opgevangen binnen het Beschermd Wonen, worden door de
woonbegeleiders ondersteund in hun hulpvragen bij de meer complexe activiteiten van
het dagelijks leven, waaronder het zoeken naar werk/dagbesteding, het inzichtelijk
maken en op orde brengen van financiën/schulden (zoals door het opstarten van
uitkering, bewindvoering, etc.), het ondersteunen bij geestelijke of lichamelijke
problemen of het helpen opstarten van een hulpverleningstraject (zoals verslaving).
Een deel van de doelgroep is mogelijk dak-of thuisloos geweest en ook is er soms
sprake van lopende of onlangs afgesloten con tacten met politie en justitie.
Doel van de functie
Als persoonlijk begeleider beschermd wonen bied je persoonlijke en methodische
begeleiding aan cliënten. Het gezamenlijk d oel is om de zelfredzaamheid van de cliënt
te vergroten. Je observeert, je stimuleert en je biedt p raktische hulp aan cliënten die
in ‘jouw’ huis wonen. Je brengt de hulpvraag van de cliënt in kaart en stelt een
behandelingsplan op. Samen met je netwerk zorg je ervoor dat jouw cliënt zich
volledig kan focussen op zijn of haar doelen.
Wat wij vragen


Een afgeronde hbo-opleiding, bijvoorbeeld SPH, MWD, Pedagogiek of Psycholo gie;



Minimaal twee jaar ervaring met het werken met mensen met een complexe
hulpvraag;



Je hebt oog voor de mogelijkheden en beperkingen van cliënten en kan zijn/haar
behoeften vertalen naar een concrete hulpvraag;



Je bent bekend met de sociale kaart;



Kennis van de WMO en schuldenproblematiek (pre);



Je bent bekend met procedures rond om indicatievragen.

Wat wij bieden
Een veelzijdige baan! In overleg bepalen we jouw werkritme waarbij we flexibel
kunnen zijn in werktijden en werkdagen.


Een marktconform salaris;



Een tijdelijk contract met uitzicht op een vaste aanstelling;



25 vakantiedagen (o.b.v. 40 uur);



8% vakantiegeld;



Mogelijkheden tot het volgen van opleiding en trainingen;



Professionele werkomgeving;



Deskundige en betrokken collega’s;



Een uitstekend pensioen bij Pensioenfonds Zorg & Welzijn;



Collectieve zorgverzekering;



Gratis sportabonnement;



Reiskostenvergoeding.

Reageren?
Herken jij je in bovenstaande vacature? Dan willen we je graag leren kennen. We
ontvangen graag jouw CV en motivatie via solliciteren@janarends.nl Wil je eerst
inhoudelijk meer weten over deze vacature, neem dan gerust contact op met Jolinde
Peters via 088-2701200. Meer over Jan Arends vind je op www.janarends.nl

