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Huyswaert Zorg, bestuurd middels een horizontale organisatiestructuur, kenmerkt zich door het aanbieden van
innoverende hulp- en dienstverlening binnen de beschermde woonvorm voor (jonge) zorgvragers met een
beperking. Ons hoogwaardige zorgkwaliteit die wordt onderschreven door gemeenten, verwijzende instanties
en onze zorgvragers willen wij pertinent behouden aan de hand van goed opgeleid en gemotiveerd personeel.
Huyswaert Zorg biedt zorgvragers met een (L)VG en GGZ-indicatie de beschermde woonvorm aan waarin
huisvesting, (intensieve) begeleiding, (bemiddeling) dagbesteding en behandeling onderdeel uitmaken. Wij
voorzien onze zorgvragers van hoogwaardige zorgkwaliteit aan de hand van 24-uurs zorg. Huyswaert Zorg heeft
met vele gemeenten zorgovereenkomsten afgesloten waarin resultaatgerichte zorg is overeengekomen.
Huyswaert Zorg streeft altijd naar hoogwaardige zorgkwaliteit waarin realistische doelen met de zorgvragers
worden behaald.

ZZP’er Ambulant Maatschappelijk Werker M/V
(projectbasis waarbij je minimaal 2 tot maximaal 4 zorgvragers ondersteund in alle hulpvragen)
Wij bieden:




Zeer afwisselende baan waarin bijzonder veel ruimte is voor eigen ontwikkeling.
Nagenoeg volledige zelfstandigheid waarin je samen met de zorgvrager(s) je agenda kunt inplannen.
Marktconform project salaris

Wij vragen:






Minimaal afgeronde HBO (+ 1 jaar werkervaring) of MBO4 (+ 3 jaar werkervaring) gericht op het
sociale werkveld.
Leeftijd: minimaal 22 tot maximaal 35 jaar.
Krachtige persoonlijkheid, agogisch en pedagogisch ingesteld, weet van aanpakken, niet op het
mondje gevallen, weet grenzen aan te geven, aanwezig, assertief, creatief, zelf oplossend vermogen,
communicatief sterk in taal en schrift, bekend met de sociale kaart van Alkmaar e.o.
Flexibiel: Huyswaert Zorg voorziet in 24- uurs zorg! Je bent daarom 24 uur (telefonisch) bereikbaar.

Geïnteresseerd?


Ben jij onze nieuwe aanwinst? Mail je CV en motivatiebrief voorzien van je (pas)foto naar;
info@huyswaertzorg.nl met daarin SOLLICICATIE als onderwerp.
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