Vacature Sociaal Pedagogisch Hulpverlener
min. 28 uur per week
Is het begeleiden en ondersteunen van anderen jouw tweede natuur en denk jij dat je het
verschil kunt maken in het leven van (jong)volwassenen? Dan zoeken wij jou!
Content Zorg BV is op zoek naar een Sociaal Pedagogisch Hulpverlener.
Wie zijn wij?
Content Zorg is een kleinschalige organisatie in Doetinchem. Wij bieden ambulante begeleiding, in
de regio Achterhoek, aan (jong)volwassenen (18-55 jaar) met een (licht) verstandelijke beperking,
gedragsstoornis, psychische of psychosociale problemen geïndiceerd vanuit de WMO of WLZ.
Cliënten bepalen zelf hoe zij hun leven voortzetten. Dat ligt ten grondslag aan Content Zorg en is
tevens onze missie. Wij zorgen ervoor dat de omgeving van de cliënt zoveel mogelijk aansluit bij hun
eigen ideeën en mogelijkheden. Wij bieden persoonlijke ondersteuning waarbij de wensen en
behoeften van de cliënt altijd het uitgangspunt vormen. Naast de fysieke begeleiding en
ondersteuning stellen we samen met onze cliënten zorgplannen op. Het doel van de ondersteuning
is het verbeteren van het maatschappelijk functioneren van onze cliënten. Tevens zijn er een aantal
woonlocaties binnen Content Zorg waarbij cliënten beschut kunnen wonen en hier dagelijks hulp en
ondersteuning bij ontvangen.
Jouw verantwoordelijkheden:
•
Individuele hulpvraag of behoefte in kaart brengen;
•
het maken van een plan van aanpak met de cliënt voor zorg en ondersteuning op maat;
•
het opstellen van zorgplannen;
•
mondeling en schriftelijk rapporteren van de voortgang bij cliënten;
•
het brengen van structuur in het leven van de cliënt aan de hand van opgestelde
begeleidingsplannen;
•
het onderhouden van contacten tussen cliënten en externe instanties en het verdere
sociale netwerk;
•
het correct naleven van de algemene gedragscode, zowel voor hulpverleners als voor
cliënten;
•
deelnemen aan overlegstructuren binnen Content Zorg.

Functie-eisen:
•
Zorggerelateerd HBO-diploma;
•
kennis van (L)VB, psychiatrische problematiek en van gedragsproblemen en –
stoornissen;
•
kennis van relevante sociale wet- en regelgeving, protocollen, methodieken en
voorschriften;
•
kennis van maatschappelijke ontwikkeling en problematiek;
•
VOG-verklaring kunnen overleggen;
•
in het bezit zijn van een rijbewijs- B;
•
zelfstandig, flexibel, stressbestendig, professioneel, probleemoplossend, sociaal en
integer;
•
meer dan 5 jaar relevante werkervaring.
Wat mag je van ons verwachten?
Content Zorg bestaat uit een klein, gezellig en sportief team. Onze bedrijfscultuur? Informeel en nononsens. Bij Content Zorg heb je volop de ruimte om jouw initiatief te tonen, want wij horen graag
jouw mening! Daarnaast is er ruimte voor persoonlijke ontwikkeling en groei. Wij bieden een
marktconform salaris, met goede secundaire arbeidsvoorwaarden, CAO Welzijn en Maatschappelijke
dienstverlening.
Heb je vragen naar aanleiding van deze vacature, neem dan gerust telefonisch contact op met ons
kantoor op 0314-820228 of mail naar info@contentzorg.nl.
Hebben we je interesse gewekt en wil jij komen werken bij Content Zorg? Solliciteer dan snel en
maak het verschil! Stuur dan je CV en motivatiebrief naar r.geerdink@contentzorg.nl t.a.v. Ramon
Geerdink (Algemeen Directeur/Eigenaar).

