Buro Lima
SAMEN LEVEN

Wil jij samen met ons aan de slag?
Contact

Vacature pedagogisch begeleider B

Raadhuisplein 22
5473 GC, Heeswijk-Dinther
info@burolima.nl
0413-850533
www.burolima.nl

Als pedagogisch begeleider B begeleidt je kinderen/jeugdigen in de
Krokus groep zowel in de persoonlijke ontwikkeling als vrijetijdsbesteding.
Je stimuleert de interactie van het kind met de omgeving en de
ontwikkeling van sociale vaardigheden. De PB-B stelt het individuele
zorgplan op, welke de basis vormt voor de dagelijkse begeleiding. Je
onderhoudt op open, persoonlijke en frequente wijze contact met
ouders/verzorgers. Je bent het eerste aanspreekpunt voor zowel de
ouders, de behandelcoördinator en de pedagogisch begeleiders A.
Je levert een bijdrage aan de ontwikkeling van Buro Lima onder andere
door een je actieve deelname in werkgroepen en het uitvoeren van
algemene organisatorische taken.

Herken jij jezelf in deze vacature en
is deze functie op jouw lijf
geschreven? Neem dan contact
met ons op! Richt je cv en motivatie
aan Lianne van Genugten, via
info@burolima.nl.
Wil je meer weten, bel dan met
Gwen van de Wijgert (06-19013348)
of stel deze vraag per e-mail.
Kijk ook op onze website en onze
facebook voor een indruk van onze
organisatie!

Dit heb jij voor ons
Je beschikt over een opleiding op MBO plus of HBO niveau in een
sociale richting, aangevuld met minimaal 2 jaar relevante
werkervaring.
Je beschikt kennis op gebieden als: ADHD, autisme spectrum
stoornissen, hechtingsproblematieken, verstandelijke beperking.
Je hebt een actieve, motiverende en open houding.
Je werkt graag in een team waar open communicatie belangrijk
is.
Je
bent
oplettend,
integer,
flexibel,
communicatief,
sociaalvaardig, inlevend en enthousiast!
Je staat stevig in je schoenen en staat er voor open om te
investeren in jezelf en de relatie met de kinderen/jeugdigen en
ouders.
Je spreekt en schrijft uitstekend Nederlands.
Dit geven wij jou
Een werkplek in een kleinschalige organisatie die volop in
ontwikkeling en beweging is.
Een werkplek in een fris en betrokken team, waar je jezelf kunt
zijn.
Een organisatie waar 24/7 flexibele zorg geboden wordt.
Een organisatie waar je gezien en gehoord wordt. Bovendien
bieden wij mogelijkheden tot verdieping, reflectie en coaching.
Werken met een leuke groep kinderen tussen de 8 en 20 jaar met
een laag sociaal emotionele leeftijd (ZZP 4, 5 en 6).
Een contract voor 7 maanden voor 28 uur. Bij wederzijdse
tevredenheid wordt de overeenkomst verlengd.
Deze functie is ingeschaald in FWG 40, en je hebt recht op ORT
en kilometervergoeding, allen conform de richtlijnen van CAO
gehandicaptenzorg.

