Woon- en Ambulante Begeleider Amersfoort (HBO)
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. 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.
Naast de ambulante begeleiding biedt AB Het Spectrum ook de hulpvorm beschermd wonen
en begeleid wonen. Om ons groeiend aantal cliënten zo goed mogelijk te begeleiden, zijn we
op zoek naar Woon- en Ambulante Begeleider. 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 opleiding HBO bij voorkeur ervaring in het werken met mensen
met autisme
Je bent een teamspeler, maar kunt ook goed zelfstandig werken vanuit de visie van
AB Het Spectrum
Creatief in het bedenken van oplossingen, hebben van overtuigingskwaliteiten
Flexibel inzetbaar. Kunnen inspelen op de zorgbehoefte van de cliënt. Je bent ook
inzetbaar bij ziekte en vakantievervanging
Je bent zelfstandig, evenwichtig en stressbestendig en beschikt over een goed
relativeringsvermogen en een gezonde dosis humor
Het is een pre dat je woonachtig bent in Amersfoort of nabije omgeving en in het
bezit van een auto.

Dit ga je doen:
 Als woon- en ambulante begeleider heb je een ambitieuze combinatie functie. Als
woonbegeleider werk je op onze twee woningen in Amersfoort en daarnaast werk je
als ambulante begeleider voor onze cliënten
 Je werkt samen met collega woon-, ambulant begeleiders
 Als woonbegeleider werk je in afwisselende dag-, avond- ,weekenddiensten en de
feestdagen, die je samen in overleg met je team inroostert
 Als ambulant begeleider geef je ondersteuning aan cliënten vanuit een toegewezen
caseload. Het begeleiden van kinderen, jongeren en/ of volwassenen. De begeleiding
kan ingezet worden als coaching / advies, aanleren van vaardigheden op zowel
praktisch, sociaal-emotioneel gebied en kan gericht zijn op alle levensfacetten binnen
de 4 milieus
 Voor beide functies geldt dat we uitgaan van de mogelijkheden van de cliënt. Er wordt
gewerkt vanuit verschillende methodieken zoals, oplossingsgericht-, systeemgericht
en competentie gericht werken. Het doelgericht en planmatig werken vanuit een
begeleidingsplan dat samen wordt opgesteld en geëvalueerd met de cliënt
 Je biedt begeleiding op zowel psychosociaal als praktisch gebied.

Dit krijg je:











Een salaris conform CAO Gehandicaptenzorg FWG 40 (o.b.v. 36 uur)
Een structurele 13e maand
Een eenmalige uitkering van 1,5% in december (2020 en 2021)
Vakantiegeld
Een contract van 7 maanden met uitzicht op een vast contract
Naast het wettelijke vakantieverlof, extra verlof van 57 PBL-uren na rato van
contracturen
Laptop en smartphone
Buddy-begeleiding
Coaching, intervisie en ondersteuning om jouw persoonlijke doelen te behalen
Scholing op het gebied van autisme en het toepassen van verschillende methodieken

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

