3. Ambulant Begeleider – weekenddiensten (1 positie)
Functieomschrijving
te-Samen is per direct op zoek naar een ambulant begeleider voor de weekenddiensten die binnen
onze groeiende organisatie aan de slag wil! Begeleiden en zorgen voelt natuurlijk voor je en doe je
vanuit een zorghart. Je voelt je thuis in een informele sfeer en werken in een stabiel team spreekt je
aan. Samen met je collega’s begeleid je onze cliënten op de bij te-Samen passende werkwijze.
Waar zijn we naar op zoek? Wat bieden we?
-

Ambulant begeleider, MBO niveau 4, laatstejaars studenten mogen ook reageren
Het betreft een functie voor 16 tot 20 uren per maand
Werkgebied: Oldambt, Pekela, Veendam, Stadskanaal en/of Midden-Groningen
Iemand die in het bovengenoemde werkgebied woont
Een parttime of fulltime functie, uren zijn bespreekbaar
Een passende scholingsrichting of passend diploma
Rijbewijs
M/V
Empathisch, oplossingsgericht, spontaan, zelfverzekerd, betrokken, laagdrempelig, flexibel,
betrouwbaar, punctueel, vrolijk, positief, leergierig, een doorzetter
Scholing en doorgroeimogelijkheden worden geboden
Mogelijk een vaste aanstelling na een jaarcontract
Een bedrijfsauto
Een aantrekkelijke pensioenregeling
Het kunnen verkrijgen van een VOG is een voorwaarde

Over te-Samen
te-Samen is een groeiende en levendige organisatie, waar laagdrempeligheid en kwaliteit hoog in het
vaandel staan. In de zorg die wij verlenen staan onze cliënten centraal en doen wij graag dat stapje
extra.
Team te-Samen is onderverdeeld in 3 kleinere teams met ieder hun eigen specialisme. Ondanks het
feit dat je als ambulant begeleider veelal je bezoekmomenten alleen doet, sta je er in ons team nóóit
alleen voor. Binnen team te-Samen steunen en ondersteunen wij elkaar en is er altijd een
trajectbegeleider betrokken, waar je indien nodig altijd op terug kunt vallen. Zelfs in de weekend- en
avonduren is er bij ons een 24-uurs dienst bereikbaar om jou als collega (of onze cliënten) te
ondersteunen. Ons motto is dan ook niet voor niets: wij doen het samen met u!
Reageren
Ben je enthousiast geworden? Reageren kan tot 5 augustus. Mail je CV en motivatiebrief naar
werkenbij@te-samen.nl. Bellen naar ons kantoor kan op werkdagen tussen 9-15uur, 0597853836.

