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Functie omschrijving
Wij zijn op zoek naar een daadkrachtige parttime ambulant hulpverlener die met flexibel in

te delen uren binnen onze groeiende organisatie aan de slag zou willen gaan. Je voelt je
thuis in een informele sfeer en werken in een klein, stabiel en gedreven team spreekt je aan.

Samen met je collega’s begeleid je onze cliënten richting zelfstandigheid.

 
Relevante opleiding op HBO niveau.
Affiniteit met de doelgroep jongvolwassenen.
Sociale vaardigheden voor het begeleiden van
jong volwassenen richting zelfstandigheid en
voor het onderhouden van intensieve
contacten met de cliënt en de leefomgeving
van de cliënt.
Betrouwbaar, representatief en
communicatief vaardig.
Kennis van en inzicht in relevante
methodieken.
Probleemoplossend vermogen.
In staat zijn om voorlichting te geven en
preventieve maatregelen toe te passen.
Stressbestendigheid en improvisatievermogen
tijdens crisissituaties.
Bereid zijn om buiten kantoor uren telefonisch
beschikbaar te zijn voor je client in geval van
crisis.
Je bent in het bezit van een rijbewijs én auto.
VOG is vereist.

Wat vragen wij?

 

Je gaat werken in een klein, hecht en stabiel
team.
Samenwerken met bevlogen en betrokken
collega’s.
Je werktijden bepaal je zelf (samen met je
cliënten).
Een prettige werkomgeving waarbij visie en
persoonlijke inbreng worden gewaardeerd.
Werkgebied in de provincies Groningen,
Drenthe en Friesland.
Salaris conform cao Sociaal Werk, inschaling
afhankelijk van leeftijd en ervaring.
Een pensioenregeling via PFZW.
Vakantiegeld.

Wat bieden wij?

 
Over Crossing Borders Noord
Crossing Borders Noord begeleid jongvolwassenen
richting zelfstandigheid. Voor jongvolwassenen die
tijdens hun kindertijd of jeugd veelvuldig te maken
hebben gehad met hulpverleners of zelfs in
hulpverleningsinstanties hebben gewoond, kan het
moeilijk zijn om vanaf hun 18e levensjaar ineens alles
zelf te moeten doen. Zij moeten vanaf dat moment
eigen keuzes maken in hun leven. De stap van altijd
hulp naar helemaal geen hulp is enorm groot. Wij
helpen deze jongvolwassenen om de stap naar
volwassenheid (aan de hand van de 7 leefgebieden) te
verkleinen. Samen met de cliënten maken we hun
doelen concreet aan de hand van deze leefgebieden.

 


