Vacature Ambulant hulpverlener
Ga jij altijd uit van de kracht van de jeugdige en herken jij jezelf in woorden als stressbestendig,
daadkrachtig en flexibel? Dan ben jij wellicht de ambulant hulpverlener waarmee wij ons team graag
uit willen breiden!
DK Ambulant (onderdeel van De Korenschoof) is gespecialiseerd in het bieden van ondersteuning aan
kinderen / jongeren van 0 tot 18 jaar en hun ouder(s)/verzorger(s).
Om het team verder uit te breiden zoeken wij iemand die er met collega’s, vanuit een gezamenlijke
verantwoordelijkheid, uitdaging in ziet om DK Ambulant te laten groeien.
Als Ambulant hulpverlener houd jij je bezig met kortdurende ondersteuning en begeleiding van
kinderen / jongeren en ouders. Deze hulp bied je bij de jeugdige thuis, op school of bij de
vrijetijdsbesteding.
De hulp kan bestaan uit opvoedondersteuning, psycho-educatie, versterken van draagkracht /
verminderen van draaglast, vergroten van zelfvertrouwen en zelfstandigheid of ondersteuning bij
diagnoses zoals bijvoorbeeld autisme, ADHD of hechtingsproblematiek. Dit alles doe je vanuit
samenwerking en door een oplossing te zoeken die het beste past bij iedere specifieke situatie.
Als Ambulant hulpverlener ben je verantwoordelijk voor alle taken in het hulpverleningsproces. Je
analyseert de hulpvraag, stelt doelen en een plan op, begeleidt, voert regie en evalueert. Dit alles in
nauwe samenwerking met je collega’s binnen een multidisciplinair team, waar ook DK Kinder- en
Jeugd Psychologie een onderdeel van is. Tevens neem je regelmatig deel aan werkoverleggen.
Wij vragen van jou:
Een afgeronde Hbo-opleiding (bijv. SPH, MWD, Social Work)
Vaardigheden als stressbestendig, flexibiliteit en het vermogen om altijd uit te gaan van de kracht
van de jeugdige / ouders of verzorgers
Ervaring in het werken met kinderen / jongeren en gezinssystemen vanuit een ambulante setting
Dat je in het bezit bent van een rijbewijs en eigen auto
Wij bieden jou:
Een prettige werkomgeving waarin we ons als team vanuit de missie ‘Soms kan een kleine
verandering in aanpak grote positieve gevolgen hebben’ samen verder ontwikkelen
Een contract voor in beginsel 20 uur, dat uitgebouwd kan worden naar 24 uur (CAO
gehandicaptenzorg)
Zie jij jezelf als collega binnen ons team?
Stuur dan uiterlijk 2 december 2021 je CV en korte motivatie naar info@dkambulant.nl
Wellicht ontmoeten wij jou tijdens een sollicitatiegesprek op 6 december a.s.
Afhankelijk van de Corona maatregelen kan het zijn dat de sollicitaties via TEAMS gaan
plaatsvinden. Onze voorkeur gaat echter uit naar een persoonlijk gesprek
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Lesley-Anne Lydall, ambulant hulpverlener, via
06 – 1856 0907
DK Ambulant (onderdeel van De Korenschoof)
Clematisstraat 2 | 7601 EJ Almelo
www.dkambulant.nl

