GEDRAGSDESKUNDIGE MET PASSIE VOOR AUTISME
Kinderen en jongeren – Academisch 24-32 UUR
Ben jij iemand die kinderen (4 t/m 12 jaar) of jongeren (12 t/m 18) met autisme een kans wil
bieden op een zelfstandig bestaan in de toekomst en hier in gezamenlijk optrekt met ouders en
andere betrokkenen? Dan zijn we op zoek naar jou!
autismehuis is op zoek naar een gedragsdeskundige met passie voor de ontwikkeling van jonge
kinderen of jongeren met autisme. Iemand die hun talenten tot bloei laat komen en hierbij integraal
te werk gaat. We bieden de kinderen en jongeren begeleiding op onze locatie om de draagkracht en
draaglast van de omgeving in balans te houden en te versterken. Daarnaast, of losstaand van de
groep, kan er ambulante begeleiding ingezet worden op school, thuis of elders. Dit alles om te
voorkomen dat er uitval op school of mogelijke uithuisplaatsing plaatsvindt.
Als gedragsdeskundige zorg jij voor het inzetten van de meest effectieve zorg en organiseert
daarvoor de indicatiestelling. Dit doe je door aan de voorkant zoveel mogelijk informatie te
verzamelen en te verbinden om zo, in samenwerking met het wijkteam, onderwijs en ouders tot een
gezamenlijke optimale zorginvulling te komen.
Tijdens het zorgtraject ben je ondersteunend en adviserend voor de pedagogisch medewerkers
(groep of ambulant) ten aanzien van het nemen van beslissingen en het opstellen van het plan van
aanpak, zodanig dat zij adequaat in staat gesteld worden om het kind of jongere, het gezin en andere
betrokkenen te ondersteunen in het zorgtraject. Je bent als gedragsdeskundige eindverantwoordelijk
voor het zorgtraject.
Ook ben je voor pedagogisch medewerkers, op een coachende manier, het aanspreekpunt op het
gebied van hun persoonlijke groei en ontwikkeling en op zorginhoudelijk gebied.
Daarnaast ben je betrokken bij het ontwikkelen, waarborgen en implementeren van beleid,
protocollen en scholing t.b.v. de professionaliteit van de organisatie. Hiertoe werk je samen met de
andere locaties, gedragsdeskundigen, directie en collega’s.
WIJ VERWACHTEN REACTIES VAN KANDIDATEN DIE:
• Analytisch, stabiel en betrokken zijn richting ouders, medewerkers en andere betrokkenen;
• Een positieve, opbouwende mindset hebben en denken in mogelijkheden;
• Doorzettingsvermogen en improvisatievermogen hebben;
• In staat zijn te reflecteren en vandaar uit te leren en jezelf te ontwikkelen;
• Kijken met een kritische blik en een groot verantwoordelijkheidsgevoel;
• Op een gestructureerde manier werken en processen en targets bewaken;
• Goed ontwikkelde sociale en communicatieve vaardigheden hebben opgebouwd;
• Zich goed kunnen uitdrukken, zowel mondeling als schriftelijk;
• Afgestudeerd zijn met een relevante opleiding en minimaal 5 jaar werkervaring hebben
opgebouwd in een vergelijkbare functie;
• Flexibel in werktijden en beschikbaarheid (consignatiediensten);
• Goed kunnen uitdrukken, zowel mondeling als schriftelijk;
• Aantoonbare kennis en ervaring hebben opgedaan in het werken met de doelgroep autisme.

WAT KRIJG JE ERVOOR TERUG:
• Een uitdagende baan met ruimte voor eigen initiatief bij een succesvolle en groeiende
onderneming;
• Een plek waar je jezelf kunt zijn, met een informele werksfeer en een jong dynamisch team;
• De organisatie is van overheidswege gehouden aan de cao-jeugdzorg. De functie is geschaald
onder schaal 11 van de cao. De hoogte van de periodiek is afhankelijk van je ervaring en
opgebouwde expertise. In eerste instantie bieden wij een tijdelijke aanstelling waarbij
verlenging tot de mogelijkheden behoord.
GEÏNTERESSEERD IN DEZE FUNCTIE? DIT KUN JE DOEN:
Verras ons met je motivatie brief en curriculum vitae. Deze kun je sturen naar autismehuis ter
attentie van mevrouw Dineke Hartman via:
• jouwdroombaan@autismehuis.nl of
• Terborchstraat 1, 8011 GD te Zwolle
Regelmatig verwerken wij alle ingezonden open sollicitaties en laten we je weten of je wordt
uitgenodigd voor een kennismaking.
BEDRIJFSPROFIEL:
Het autismehuis levert vanuit een mooi en persoonlijk verhaal vernieuwende en innovatieve zorg aan
meer dan 125 kinderen en jongeren met autisme uit Zwolle en omgeving. Wij zorgen voor dat elk
kind zijn kwaliteiten leert ontdekken en leren de maatschappij om deze kwaliteiten te zien en er
optimaal gebruik van te maken. Onze missie is om heel Nederland te laten zien wat voor
mogelijkheden er schuilen in deze fantastische ruwe diamanten.

