Functieomschrijving
Functie: HBO Ambulant Social Worker
Beschikbaar vanaf: Januari of februari 2020
Aantal uren: 36 (Voltijds)
Salaris: € 2850,00 p.m. (FGW 45, CAO Gehandicaptenzorg)
Regio: Alkmaar e.o. (Noord-Holland)
Werkplek: Alkmaar e.o.
Je werkzaamheden:
Je wordt ingezet bij diverse zorgvragen, zoals het begeleiden van zelfstandig wonende cliënten, waar je
ondersteunt op het gebied van psychiatrische hulpvragen, praktische huishoudelijke vaardigheden, sociale en
maatschappelijke hulpvragen, administratie en financiën.
Je ziet erop toe dat de continuïteit van zorg gewaarborgd is. Daarbij lever je een actieve bijdrage aan de
organisatie van werkzaamheden en het vertalen van beleid naar individuele zorg plannen voor cliënten. Je bent
verantwoordelijk voor het opstellen, uitvoeren en evalueren van het zorgplan en de bijbehorende
administratieve taken. In je werk wordt veel zelfstandigheid verwacht, je werkt hoofdzakelijk individueel
ambulant (bij de client thuis of in de buitenruimte). De werktijden stem je af met jouw cliënten.
Profiel:
* Je bezit tenminste een HBO gericht op mens, maatschappij en gedrag.
* Je kunt de zorgvisie van Huyswaert Zorg vertalen naar de begeleiding van je cliënten.
* Je beschikt over goede mondelinge en schriftelijke vaardigheden en bent tactvol in het onderhouden van
contacten.
* Je bent flexibel, kunt zelfstandig werken en hebt kennis van de sociale kaart.
* Je kunt structuur bieden en bent sterk in problemen oplossen.
* Je bent in bezit van rijbewijs en auto en woont binnen de maximale reistijd van 20 minuten van Alkmaar.
Ons aanbod:
De vacature is gesteld voor deze specifieke standplaats en doelgroep. In ons team maken wij gebruik van
piketdiensten, dit betekent dat je eens in de 6 tot 9 weken een weekend bereikbaar/beschikbaar moet zijn voor
de cliënten.
Bij Huyswaert Zorg zien we graag dat je het naar je zin hebt. Een prettig werkklimaat, een goed salaris en goede
arbeidsvoorwaarden helpen hierbij.
Bijzonderheden:
Foto van jezelf bijvoegen in je CV.
Heb jij zin in deze leuke baan? Reageer dan spoedig met een volledige ingestuurde CV naar
vacature@huyswaertzorg.nl

