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Al meer dan 10 jaar ondersteunt en begeleidt JuniorCare kinderen en gezinnen die geconfronteerd worden met een
autisme spectrum stoornis of een andere beperking. JuniorCare heeft een team deskundige, enthousiaste, creatieve,
kind- en gezinsgerichte coaches. Deze coaches hebben minimaal een HBO-opleiding in de richting Pedagogiek of
Sociaal Pedagogische Hulpverlening. Professionaliteit en betrokkenheid zijn voor ons belangrijke kernwaarden.
JuniorCare werkt in de regio’s Hart van Brabant, West Brabant-Oost en Zuid Oost Brabant. Vanuit het bedrijfsbureau
dat zich in Tilburg bevindt, worden de coaches ondersteund en begeleid. JuniorCare werkt veelal ambulant, maar ook
groepsgericht binnen haar locaties.
JuniorCare is HKZ gecertificeerd en levert zorg zowel vanuit ZIN (Zorg In Natura) als PGB (PersoonsGebonden
Budget) binnen de kaders van de Jeugdwet.

Wij zoeken
Een enthousiaste en deskundige junior coach die maandelijks een weekend met een groep van maximaal vier cliënten
op weekendopvang gaat. Je staat stevig in je schoenen en hebt kennis van de problematiek van de jongeren. Je bent
in staat om zelfstandig te werken, maar weet ook het contact met je collega’s te vinden om te sparren wanneer nodig.
Je hebt affiniteit met de doelgroep, kunt structuur en duidelijkheid aanbrengen in het dagprogramma en bent in staat
om cliënten te stimuleren in het werken aan persoonlijke leerdoelen.

Inhoud van de functie
•
•
•
•
•
•
•
•

Je begeleidt een groep cliënten (maximaal 4) gedurende een geheel weekend
Je bent verantwoordelijk voor de uitvoering van een vooropgesteld dagprogramma
Je handelt adequaat in conflictsituaties
Je rapporteert over de individuele doelen van de cliënten
Je handelt volgens de aanwezige protocollen rondom medicatie aanrijken, agressie etc.
Je bent actief bezig met het stimuleren van de ontwikkeling van de cliënten
Je werkt zowel zelfstandig als in samenwerking met je collega’s
Je bent op de hoogte en handelt naar het specifieke risicogedrag van de cliënten

Functie-eisen
•
•
•
•
•
•

Minimaal een op de functiegerichte pedagogische of HBO-opleiding. (afgerond of in het vierde leerjaar)
In het bezit van een Rijbewijs B en beschikking over een auto
Relevante werk-/ stage ervaring met de problematieken en hulpvragen van de doelgroep met zorgzwaarte van
middelzwaar niveau
Je handelt adequaat in conflictsituaties
Je hebt kennis van autisme- en aanverwante stoornissen
Je bent elke maand beschikbaar van vrijdagavond 16.45 tot en met zondagavond 19.30u

Wat bieden wij?
Wij bieden een uitdagende (bij)baan als JuniorCoach waarbij je jouw pedagogische talenten optimaal kunt inzetten.
Het startsalaris van deze functie is afhankelijk van opleiding en ervaring. Inschaling vind plaats op basis van
functieschaal 7 in de CAO Jeugdzorg.

Informatie
Voor nadere informatie kun je je richten tot de personeelsadviseur, Nadine van Wezel. Telefoonnummer 013-7370166.
Voor meer informatie over JuniorCare kijk op www.juniorcare.nl

Sollicitatie
Je kunt je sollicitatie, bestaande uit motivatie en CV, richten aan Nadine van Wezel, onder vermelding van ‘sollicitatie
JuniorCoach Weekendopvang’. Je kunt je sollicitatie sturen naar personeelszaken@juniorcare.nl
Na sluitingsdatum van deze vacature zul je zo spoedig mogelijk, in ieder geval binnen 2 weken, bericht krijgen over
jouw sollicitatie.
Voor wervingsbureaus en bemiddelaars: Nav deze vacature stellen wij acquisitie niet op prijs.
© JuniorCare 2017

1/1

