– Vacature Groepsbegeleider –
Naschoolse opvang in Almere Poort & ‘t Gooi
Wij zijn op zoek naar een enthousiaste begeleider voor onze naschoolse opvang onze locaties in
Almere Poort en in ’t Gooi. De deelnemers van de groepsbegeleiding zijn kinderen die op het speciaal
onderwijs zitten in de leeftijd van 5 tot ongeveer 12 jaar.
Hoe ziet de functie eruit?
Op vaste dagen per week, minimaal 4, werk je op een groep. Je begeleidt de kinderen en werkt aan
de individuele zorgdoelen. Je houdt overzicht en biedt structuur aan de groep. Samen met je
collega’s zorg je voor een veilige omgeving voor de kinderen waarin zij zich kunnen ontwikkelen en
sociale vaardigheden op kunnen doen.
Je bedenkt de dagprogramma’s en activiteiten en bereidt dit voor. Tevens onderhoud je contact met
de ouders/ verzorgers van de kinderen en indien nodig met de school. Dit doe je onder andere door
dagelijks verslaglegging te doen van de begeleiding in het digitale cliëntendossier.
De activiteiten die je onderneemt zijn zowel van creatieve als van sportieve aard waarbij het
spelelement ook belangrijk is.
Over De Zorggiraf
De Zorggiraf is een kleinschalige zorgorganisatie met als werkgebied Groot-Amsterdam | Almere | ’t
Gooi. Wij bieden Ambulante Persoonlijke Begeleiding, Naschoolse opvang, Logeeropvang en
Dagbesteding aan kinderen en (jong)volwassenen met een beperking.
Bij De Zorggiraf staat het belang van de deelnemer voorop. Door een persoonlijke aanpak en door de
behoefte van de deelnemer centraal te stellen, kunnen wij aansluiten bij vrijwel iedere zorgvraag.
Hierbij wordt er uit gegaan van de krachten en mogelijkheden van de deelnemer. Voor iedere
deelnemer wordt er een begeleidingsplan gemaakt om de zorg inzichtelijk te maken. De basis om te
komen tot goede begeleiding houden we bij De Zorggiraf vast aan drie basiskenmerken; kwaliteit,
veiligheid en vertrouwen. Daarnaast vinden wij transparantie naar de deelnemers en
ouders/verzorgers erg belangrijk en vindt er nauw contact met elkaar plaats.
Wat we van jou vragen?
Het team van de naschoolse opvang werkt, onder begeleiding van de coördinator van de locatie, erg
zelfstandig. We vragen dan ook van jou dat je goed kunt samenwerken, pro-actief bent en zelfstandig
kunt werken.
Verder vragen we van je:
• een relevante afgeronde opleiding MBO of HBO (MBO: Begeleider specifieke doelgroepen,
gespecialiseerd pedagogisch medewerker, HBO: SPH, Social Work of Pedagogiek)
• Je bent in staat om zelfstandig te werken en contacten te leggen met deelnemers en
ouders/verzorgers

•
•
•
•

Je hebt een pro-actieve werkhouding
Je gaat problemen niet uit de weg en doet er alles aan om ze op te lossen
Je hebt een positieve houding en wilt het beste voor de deelnemers
Je hebt een rijbewijs (vereiste)

Wat we je bieden?
• vaste werktijden- en dagen: een overeenkomst van minimaal 20 uur per week
• doorgroeimogelijkheid naar uitbreiding uren bijvoorbeeld in de vorm van ambulant
begeleider
• salaris conform cao Sociaal Werk
• eindejaarsuitkering, vakantiegeld en pensioenregeling
• een afwisselende baan met veel mogelijkheden voor persoonlijke ontwikkeling
Informatie
Voor meer informatie over deze vacature kun je contact opnemen met Chrissy van den Broek, per
mail chrissy@dezorggiraf.nl .
Solliciteren
Heb je belangstelling voor deze vacature? Stuur dan naast een CV een motivatiebrief aan
info@dezorggiraf.nl. De sollicitatieprocedure bestaat uit 2 gesprekken. Het nagaan van referenties is
onderdeel van de sollicitatieprocedure. Tevens vragen wij bij indiensttreding om een verklaring
omtrent gedrag (VOG).
De vacature kan worden ingevuld vanaf 17 augustus 2020.
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

