VACATURE
Heb jij een groot maatschappelijk hart? Vind je het leuk om mensen te begeleiden bij hun persoonlijke ontwikkeling? Laat jij
mensen graag hun talenten ontdekken? Hecht jij ook grote waarde aan een zinvolle dagbesteding voor iedereen? Ben je een ster
in het coördineren van trajecten? Dan zijn wij op zoek naar jou!
En jij naar ons! Stichting Dr. Schroeder van der Kolk Bedrijven is namelijk hét mensontwikkelbedrijf van Den Haag. Wij begeleiden
veel verschillende doelgroepen (mensen met psychische, psychiatrische, forensische en/of ontwikkelingsproblematiek) bij het
herstel, behoud en de ontwikkeling van hun vaardigheden en talenten. Stappen of stapjes maken op de maatschappelijke ladder
en in zelfredzaamheid, de afstand verkleinen tot de arbeidsmarkt tot re-integratie op de reguliere arbeidsmarkt, dat is waar onze
deelnemers voor willen gaan en waar wij hen professioneel en met veel plezier bij begeleiden.
Wij zijn op zoek naar een

ervaren TRAJECTBEGELEIDER
vanaf 1 juli voor 32 tot 36 uur per week ivm aanstaande pensionering
Wat ga je doen?
In deze veelzijdige functie begeleid jij deelnemers aan één van onze trajecten bij het herstel, behoud en ontwikkelen van hun
vaardigheden en talenten. Dit om hun zelfredzaamheid te vergroten. Je doet dit door hen te ondersteunen op verschillende
leefgebieden, waaronder zelfzorg en gezondheid, dagbesteding en sociaal persoonlijk functioneren. Daarnaast coördineer jij de
dagbesteding die deelnemers bij ons volgen op één van de verscheidene dagbestedingsplaatsen. Wij bieden maatschappelijke
begeleiding en dagbesteding voor verschillende opdrachtgevers.
Je voert intakegesprekken en stelt ondersteuningsplannen op welke je regelmatig met de deelnemer en/of opdrachtgever
evalueert, je werkt nauw samen met en biedt ondersteuning aan de werkbegeleiders van de dagbestedingsplaatsen bij de
uitvoering van de dagelijkse begeleiding. Jouw kantoor bevindt zich op het hoofdkantoor aan de Zilverstraat waar verschillende
dagbestedingsmogelijkheden zijn, waaronder een productie afdeling, een afdeling Hout&Meubel, logistiek en transport en
horeca. Daarnaast kom je in verschillende van onze kringloopwinkels en in onze buurthuizen waar ook
dagbestedingsmogelijkheden zijn. Door de verscheidenheid aan doelgroepen en trajecten en doordat je op verschillende locaties
werkzaam bent, is geen dag hetzelfde.
Wat verwachten wij van jou?

Dat je HBO(+) bent opgeleid op het gebied van Social Work en in het bezit bent van het diploma;

Dat je minstens 3 jaar relevante werkervaring hebt;

Je gaat en staat voor onze deelnemers, waarbij je weet dat administratie en rapportage erbij horen en dit op een
efficiënte manier onderdeel uit laat maken van het werk;

Flexibele houding en werkinstelling;

Je affiniteit hebt met onze verschillende doelgroepen en je houding en aanpak op de persoon kunt afstemmen;

Je kritisch naar jezelf en de organisatie kunt kijken en komt met verbetervoorstellen als deze bijdragen aan het hoog
houden van de kwaliteit van dienstverlening;

Je goed bent in netwerken om zo de relatie met ketenpartners en opdrachtgevers te onderhouden en met mogelijke
nieuwe ketenpartners en opdrachtgevers aan te gaan.
Wat kun jij van ons verwachten?

Een boeiende, uitdagende en afwisselende functie binnen een veelzijdige organisatie die volop in beweging is;

Bruto salaris conform CAO Sociaal Werk, schaal 8. Aanstelling voor een half jaar, met optie tot verlenging;

De CAO kent een vakantie-uitkering van 8% en een eindejaarsuitkering van 8,3%, welke verwerkt zijn in het Individuele
Keuzebudget. Daarnaast is er opbouw van een Loopbaanbudget waarmee je kunt investeren in je eigen duurzame
inzetbaarheid zoals bijvoorbeeld loopbaanontwikkeling of persoonlijke ontwikkeling.

Leuke collega’s die binnen het kleine teamverband graag kennis uitwisselen met elkaar en open en eerlijk zijn
Het uitwerken van een casus maakt deel uit van de sollicitatieprocedure;
Het overleggen van een “Verklaring omtrent het Gedrag” (VOG) maakt onderdeel uit van de aanstellingsprocedure.
Meer weten:
Voor vragen over de inhoudelijke aspecten van de functie kun je contact opnemen met mevrouw S. Hazebroek, Manager
Begeleiding & Werk via telefoonnummer 070 3300222
Reageren:
Jouw brief en curriculum vitae kun je vóór 23 mei 2022 per e-mail sturen naar: vacature@schroeder.nl
t.a.v. mevrouw S. Hazebroek.
Sluitingsdatum vacature: 23 mei 2022

Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.

