JEUGD EN GEZINSPROFESSIONAL MET EEN PASSIE VOOR AUTISME
Combinatie medewerker | Ambulant en groepsmedewerker | autismehuis (24-30 UUR)
Ben jij het talent wat jonge kinderen (t/m 12 jaar) of jongeren (12 t/m 18 jaar) met autisme tot
ontwikkeling kan brengen en hierbij zowel het groepsproces als het individuele kind goed in beeld
heeft? Dan zijn we opzoek naar jou!
Voor onze organisatie zijn wij op zoek naar collega’s die een passie hebben om kinderen en jongeren
te laten ontwikkelen. We bieden begeleiding thuis, op school of bij ons op de locatie waarbij de
ontwikkeling van het kind of jongere met het systeem centraal staat. Onze missie is om te
voorkomen dat kinderen en jongeren destructief uitvallen in de samenleving en uit huis geplaatst
moeten worden.
Als jeugd en gezinsprofessional stel je het begeleidingsplan en de persoonlijke ontwikkelingsdoelen
van de kinderen en jongeren op. Signaleer je samen met de gedragsdeskundige, die zorginhoudelijk
eindverantwoordelijk is voor de zorg, mogelijke knelpunten die de groei en ontwikkeling van een kind
of jongere in de weg kunnen staan.
In de functie van combinatie medewerker ben je naast ambulante begeleider ook werkzaam op de
groep.
Ambulante verantwoordelijkheden
Binnen het ambulante team werken verschillende disciplines, hierbij kan o.a. gedacht worden aan
Psychomotorische Therapie, Speltherapie, Video Home begeleiding, Video Interactie begeleiding
maar ook Sensorische Informatieverwerking en ouderbegeleiding. Naast het vervullen van één van
deze disciplines ben je inzetbaar op alle ambulante trajecten. Jij bent als ambulant begeleider de
schakel tussen thuis en de mogelijke begeleiding op een van onze locaties, op school of elders.
Groepsverantwoordelijkheden
Binnen het groepswerk ben je verantwoordelijk voor het uitzetten van een autisme vriendelijke
groepsstructuur. Dit betekent o.a. dat je gebruik maakt van gevisualiseerde dag structuren, autisme
vriendelijke communicatie en dat je begeleiding kan bieden op de momenten dat een kind dit nodig
heeft. Naast invulling geven aan de groepsdynamiek werk je ook individueel met de kinderen aan
hun persoonlijke ontwikkelingsdoelen.

WIJ VERWACHTEN REACTIES VAN KANDIDATEN DIE:
• Aantoonbare kennis en ervaring hebben opgedaan in het werken met de doelgroep autisme;
• Afgestudeerd zijn met een relevante Hbo-opleiding en minimaal 3 jaar werkervaring hebben
binnen de zorg op het gebied van werken met kinderen of jongeren;
• SKJ – geregistreerd in de Kamer Jeugd en Gezinsprofessional;
• Zich flexibel opstellen in werktijden en beschikbaarheid (weekenddiensten en
consignatiediensten);
• Opleiding en/ of ervaring met Systeemgericht werken (pre);
• Betrokken, stabiel en professioneel zijn richting kinderen, jongeren en alle betrokkenen;
• Een positieve, opbouwende mindset hebben en denken in mogelijkheden;
• Doorzettingsvermogen en improvisatievermogen hebben;
• In staat zijn te reflecteren en van daaruit te leren en jezelf te ontwikkelen;
• Kijken met een kritische blik en een groot verantwoordelijkheid gevoel;
• Zowel zelfstandig en in groepsverband kunnen werken;

•
•
•

Goed ontwikkelde sociale en communicatieve vaardigheden;
Zich goed kunnen uitdrukken, zowel mondeling als schriftelijk;
Ervaring hebben in het omgaan met fysieke en verbale gedragingen.

WAT KRIJG JE ERVOOR TERUG:
• Een uitdagende baan met ruimte voor eigen inbreng, waar meedenken wordt gewaardeerd;
• Een plek waar je jezelf kunt zijn, met een informele werksfeer binnen een professionele
context;
• De organisatie valt onder de cao-jeugdzorg. Inschaling 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 ervoor 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.

