Vacature
Ervaren Ambulant Begeleider (hbo)
Wie zijn wij?
Ambulante Begeleiding Het Spectrum biedt ambulante begeleiding aan cliënten met een
diagnose in het autistisch spectrum (ASS), en/of in combinatie met een gedragsstoornis zoals
ADHD of ODD. De ondersteuning wordt geboden aan kinderen, jongeren en volwassenen met
een gemiddeld tot hoog IQ. AB Het Spectrum onderscheidt zich van andere organisaties doordat
er vraaggericht wordt gewerkt in plaats van aanbodgericht. De begeleiding wordt volledig
afgestemd op de individuele cliënt.
Om ons groeiend aantal cliënten zo goed mogelijk te begeleiden, zijn we voortdurend op zoek
naar Ambulant Begeleiders. Ben jij zelfstandig en stressbestendig en heb je een cliënt- en
oplossingsgerichte instelling? Wil jij met jouw passie mensen begeleiden? Dan zoeken wij jou om
ons trotse en gezellige team aan te vullen!
Dit ben jij:









Je hebt een relevante afgeronde hbo-opleiding
Je hebt minimaal 2 jaar relevante werkervaring
Ervaring in het werken met mensen met autisme is een pre
Je bent woonachtig in de regio waar we werken: Eemland, Gooi & Vecht, Foodvalley,
Utrecht, Dronten of Noordwest-Veluwe
Je hebt ervaring met ambulant werk (beschikbaarheid over een auto is een must)
Je bent zelfstandig, stressbestendig, flexibel, oplossingsgericht, communicatief sterk in
woord en geschrift
Je bent 24 tot 36 uur per week beschikbaar; naast je werkuren overdag ben je ook 1 á 2
avonden per week beschikbaar (als dit gezien de omstandigheden bij een cliënt nodig is)
Je hebt een SKJ-registratie of je bent bereid het traject te doorlopen.

Dit ga je doen:









Het begeleiden van kinderen, jongeren en/of volwassenen met autisme; de begeleiding
kan ingezet worden 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 vrije tijd
Vanuit het cliëntgericht werken wordt er gebruik gemaakt van verschillende methodieken
Het doelgericht en planmatig werken vanuit een begeleidingsplan dat samen wordt
opgesteld en geëvalueerd met de cliënt
Zorg dragen voor de opbouw van het dossier en de registratie
Contacten onderhouden met ouders of wettelijk vertegenwoordigers van het kind/de
jongere
Contacten onderhouden met bijvoorbeeld werkgevers, jobcoaches,
activiteitenbegeleiders, docenten, belangstellenden van de cliënt (indien noodzakelijk en
gewenst)
Bijwonen van de vergaderingen waaronder het teamoverleg, de individuele
cliëntbespreking en het periodiek overleg met je teamcoördinator.

Dit krijg je:














Een salaris conform CAO Gehandicaptenzorg FWG 40 (o.b.v. 36 uur)
Een structurele 13e maand
Vakantiegeld
Reiskostenvergoeding van € 0,30 per kilometer
Een contract van 7 maanden met uitzicht op een vast contract
Naast het wettelijke vakantieverlof, extra verlof van 57 PBL-uren naar rato van
contracturen
Laptop en smartphone
Flexibele werktijden; je beschikt over je eigen caseload en agenda
Buddy-begeleiding
Coaching, intervisie en ondersteuning om jouw persoonlijke doelen te behalen
Scholing op het gebied van autisme en het toepassen van verschillende methodieken
Mogelijkheid om je SKJ-certificering te krijgen
Doorgroeimogelijkheden naar Casemanager

Bij indiensttreding dien je een geldige VOG te overhandigen (de kosten zijn voor ons).
Enthousiast?
Dan ontvangen wij graag jouw cv en motivatiebrief op werkenbij@abhetspectrum.nl

