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 Groningen zijn wij op zoek naar een:

Slaap- en weekendwacht
0-40 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.
Wat ga je doen


Rust en veiligheid in het huis waarborgen;



'Meewonen' in huis, het samen met cliënten verrichten van huisho udelijke taken en
het ondernemen van geplande activiteiten;



Handelen conform de afspraken zoals in de begeleidingsplannen beschreven staan;



Eenvoudige administratieve werkzaamheden verri chten, zoals het bijhouden van de
dagrapportage.

Wat wij vragen


Een relevante afgeronde MBO opleiding;



Minimaal twee jaar relevante werkervaring, bij voorkeur in de Zorg;



Hands on mentaliteit ;



Kennis van en ervaring met het werken met cliënten met psychische/psychiatrische
stoornissen, verslavingsproblematiek, met VG en LV G problematiek en
detentieverleden is een sterke pre.

Wat wij bieden
Een leuke en afwisselende baan die je prima kunt combineren met bijvoorbeeld een
studie of ander werk. In eerste instantie bieden we jou een 0 -uren contract aan. Bij
goed functioneren bestaat er de mogelijkheid om gegarandeerde uren te krijgen.
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, n eem dan gerust contact op met Rob
Griep via 088-2701200. Meer over Jan Arends vind je op www.janarends.nl

