Vacature 172

Jij bent authentiek, daadkrachtig, inspirerend en klaar voor een volgende stap?
Kom dan bij ons werken als:

Autismebegeleider B regio Someren.
Wat wij doen:
Is het jouw missie om passende zorg te bieden aan mensen met autisme van alle leeftijden,
in al hun levensfasen en op alle levensgebieden? Zie jij autisme niet als stoornis die
behandeld moet worden, maar als een bijzonderheid? Dan is werken bij het Regionaal
Autisme Centrum iets voor jou! Wij bieden professionele behandeling en begeleiding op
maat aan in de regio’s Zuidoost-Brabant, Hart van Brabant en Limburg en hebben hier veel
verschillende expertises in huis.
Op dit moment zijn wij op zoek naar een Autismebegeleider B die werkzaam zal zijn in het
Woonteam de Landing in Someren, maar ook als ambulante begeleider in regio Someren:
een zeer diverse functie!
Hoe gaat jouw dag eruit zien?
Als Autismebegeleider ziet geen een dag er hetzelfde uit. Je plant namelijk, in samenspraak
met je cliënten, zelf de afspraken in. Daarnaast zijn de werkzaamheden die je uitvoert zeer
divers. Zo werk je veel zelfstandig, maar werk je ook samen met collega’s.
Een voorbeeld van een dag is als volgt: je begint de dag bij een ambulante cliënt. Je spreekt
af bij de cliënt thuis en voert het begeleidingscontact uit binnen het kader van het opgestelde
zorgplan. De laatste 10 minuten rapporteer je samen met de cliënt wat jullie hebben gedaan
en wat de vervolgafspraken zijn. Daarna rijd je door naar de woonlocatie. Start de computer
op en leest de rapportages van de voorgaande dag(en). Je bekijkt de agenda en ziet daarin
de geplande afspraken met enkele bewoners staan. Je bezoekt de bewoners in hun eigen
appartement. Tussendoor loopt er een bewoner binnen; zijn deur is dichtgevallen en de sleutel
ligt binnen. Je speelt hier soepel op in en stelt de bewoner gerust. Tussendoor neem je even
pauze en/of drink je een kopje thee in de gezamenlijke ruimte met een bewoner die hier deze
dag behoefte aan heeft. Bij de overdracht draag je je bevindingen en bijzonderheden over aan
je collega. Je zorgt dat de rapportages op orde zijn en sluit je dag af op de woonlocatie.
Wie ben jij?
•
•
•
•
•
•

Je bent een enthousiaste Autismebegeleider met een relevante opleiding op HBO
niveau.
Je hebt ervaring in individuele ambulante begeleiding voor jeugd en/of volwassenen
Je hebt ervaring en/of sterke affiniteit met het ondersteunen en begeleiden van
mensen met autisme
Je hebt ervaring in het opstellen van zorgplannen
Je bent flexibel inzetbaar en vindt het een passievolle uitdaging om de (sociale)
redzaamheid van cliënten te vergroten
Bij voorkeur ben je in het bezit van een SKJ registratie

Wat bieden wij jou?

Een afwisselende en zelfstandige baan binnen een informele, innovatieve organisatie. Wij
staan open voor ontwikkelingen en innovatie, en dat is ook terug te zien in onze
arbeidsvoorwaarden:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

€ 2.407,00 - € 3.396,00 per maand, Autismebegeleider B ben je ingedeeld in FWG 45
van de cao GGZ
8% vakantiegeld en 8,33% eindejaarsuitkering
Een persoonlijk opleidingsbudget
Intervisie met collega’s
166 vakantieuren bij een contract van 36 uur
35 levensfasebudget uren bij een contract van 36 uur
Aansluiting bij het Pensioenfonds Zorg en Welzijn
Mogelijkheden tot flexibel werken
Verschillende mogelijkheden voor een collectieve zorgverzekering

De vacature is voor 28 uur per week. En niet onbelangrijk: we zijn op zoek naar meerdere
nieuwe collega’s!

Enthousiast geworden?
Stuur dan je motivatiebrief met je curriculum vitae vóór 09-12-2021 per mail:
hr@regionaalautismecentrum.nl
Voor meer informatie neem je contact op met het Regionaal Autisme Centrum en vraag naar
Corinne de Boer, teamleider Someren: 0492-792979

