
Parlijn biedt zorg, begeleiding en dagbesteding aan (jong)volwassenen met 
psychiatrische-, ontwikkeling- en gedragsproblemen, dan al dan niet in combinatie met een 
verstandelijke en/of lichamelijke beperking. Door ons groeiende cliëntenbestand zijn we 
op zoek naar een ambulant begeleider in thuissituaties. 
 
Als ambulant begeleider begeleid en verzorg je cliënten in de eigen thuissituatie. 
Je motiveert, stimuleert en activeert de cliënt gericht op het vergroten van de zelfstandigheid, 
ontwikkeling en eigen verantwoordelijkheid. Je verricht tevens huishoudelijke werkzaamheden
en bent verantwoordelijk voor de inhoudelijke kwaliteit en continuïteit van de hulpvraag.
Je signaleert en rapporteert vanuit je eigen deskundigheid en aandachtspunten. 

Dit verwachten wij van jou: 
Minimaal een afgeronde relevante MBO opleiding of soortgelijk met achtergrond zorg. 
Daarnaast beschik je over minimaal 3 jaar werkervaring gericht op diverse doelgroepen. 
Dat uit zich niet alleen in kennis en kunde, maar ook in enthousiasme, flexibiliteit en openheid.
Je werkt zowel met je hoofd als met je hart en je ziet de charme achter het soms moeilijk 
te begrijpen gedrag van de cliënt. 

Specifieke kenmerken: 
- Je bent communicatief vaardig en flexibel ingesteld.
- Woonachtig in Gemeente Berkelland en omgeving
- Je hebt een zelfstandige proactieve werkhouding, maar kan ook schakelen met je collega’s.
- Je hebt kennis, inzicht en vaardigheden in het hulpaanbod en de hulpverleningsmethodieken.
- Je bent in staat om contact te maken met cliënten die streetwise zijn en durft hen ook 
  te begrenzen wanneer dat nodig is. 
- Je bent stressbestendig en hebt improvisatievermogen in crisissituaties.
- Je bezit een analytisch vermogen
- Je bent in het bezit van een geldig VOG. 
- Je beschikt over een rijbewijs en een auto.

Wij bieden:
Een leuke uitdagende baan in een enthousiast team. De overeenkomst wordt in eerste instantie 
aangegaan voor een bepaalde tijd met eventuele doorgroeimogelijkheden en uitbreiding in uren.
Inschaling is afhankelijk van opleiding en relevante werkervaring. 

Ben je geïnteresseerd, stuur dan je CV en motivatiebrief voor 22 november 2017 naar 
f.vanslooten@parlijn.nl. Meer informatie kunt u vinden op www.parlijn.nl.

Ambulant medewerker (M/V)

5 - 10 uur per week 


