Ambulante Begeleiding Het Spectrum is op zoek naar;

Vacature voor Casemanager M/V
Wie zijn wij?
Ambulante Begeleiding Het Spectrum biedt ambulante begeleiding aan cliënten met een
diagnose in het autistisch spectrum. Autisme Spectrum Stoornis (ASS) of een gedragsstoornis
zoals ADHD of ODD. Verslavingsproblematiek, justitieel verleden of ernstige
gedragsproblemen zijn geen contra-indicatie.
Functieomschrijving:
Het begeleiden van kinderen, jongeren en/of volwassenen.
Ondersteunen van en samenwerken met Ambulant Begeleiders.
Een Casemanager wordt veelal ingezet bij complexere casussen. Denk hierbij aan
systeemondersteuning, multi-probleem cliënten, niet-planbare zorg, zorgmijders etc.
De begeleiding kan worden ingezet als coaching, advies, aanleren van vaardigheden op
zowel praktisch als sociaal-emotioneel gebied en kan gericht zijn op alle levensfacetten
zoals wonen, school, werk en/of vrijetijd.
Vanuit het cliëntgericht werken, wordt er gebruik gemaakt van verschillende
methodieken.
Doelgericht en planmatig werken vanuit een begeleidingsplan dat wordt opgesteld en
geëvalueerd samen met de cliënt.
Wat vragen wij:
Relevante HBO opleiding.
Kennis van autisme en ervaring in het werken met mensen met autisme is een pré.
Ervaring met ambulant werk (beschikbaarheid over een auto is een must).
Zelfstandig kunnen werken vanuit de visie van AB Het Spectrum.
Je bent creatief in het bedenken van oplossingen en je hebt overtuigingskracht.
Je bent in je werkuren overdag, maar ook 1 á 2 avonden per week beschikbaar, in verband
met veel schoolgaande cliënten of cliënten die werken.
Wat bieden wij:
Salariëring conform CAO gehandicaptenzorg schaal 45.
Coaching, intervisie en ondersteuning om jouw persoonlijke doelen te behalen.
Scholing op het gebied van autisme en het toepassen van verschillende methodieken.
Je beschikt over je eigen caseload & agenda en bepaalt daarmee zelfstandig in
samenspraak met de cliënt je weekplanning.
Ambulant werken vanuit een vakkundig, specialistisch en gezellig team.
SKJ registratie.
Laptop en smartphone.
Voor tenminste 24 tot maximaal 36 uur per week.
Voor meer informatie verwijzen wij graag naar onze website: www.abhetspectrum.nl
Een sollicitatie met c.v. kunt u sturen naar info@abhetspectrum.nl

