Wie zijn wij?
De hoofdvisie van stichting KadeZorg is het bevorderen van de levenskwaliteit van haar cliënten. Dit
realiseren wij door kwalitatief hoogwaardige zorg (in de eigen taal en cultuur) aan te bieden. De
levenskwaliteit van de cliënt moet allesomvattend, wederkerend en systematisch zijn. De mens staat
centraal bij stichting KadeZorg ongeacht diens godsdienst, levensovertuiging, ras, politieke voorkeur
en geslacht.
Vanwege de groeiende vraag naar zorg zijn wij op zoek naar groepsbegeleiders om ons huidig team
te komen versterken.

Vacature Groepsbegeleider
De functie
Je biedt de cliënten een veilige klimaat waardoor ze los kunnen komen uit patronen die hen in bezit
hebben genomen (eenzaamheid, depressie etc.). Vaak zijn deze problemen verweven met
bijkomende psychische en sociale problemen waardoor ze de nodige schade hebben opgelopen.
• Je begeleidt individueel en groepsgericht naar een nieuw leven met herstel.
• Je plant, coördineert, rapporteert en geeft uitvoering aan begeleidende (individuele)
programmaonderdelen zoals sport, wandelen, creatief bezig zijn, koken enz.
• Je voert individuele en groepsgerichte gesprekken
• Je levert een bijdrage aan het opstellen en uitvoeren van het zorgleefplan/behandelplan.
Het profiel
• Je hebt minimaal een afgeronde MBO maatschappelijk dienstverlening/ Hbo‐opleiding op het
gebied van MWD met minimaal 1 jaar werkervaring op dit terrein.
• Je kunt goed werken binnen een team en bent gericht op samenwerken.
• Je bent flexibel, doelgericht en stressbestendig.
• Je hebt relativeringsvermogen en gevoel voor humor.
• Je houdt van het organiseren van gezellige en/of creatieve activiteiten.
• Je hebt ervaring met groepen, je bent bestand tegen veranderingen, betrokken en kan begrenzen
en structuur aanbrengen.
• Je hebt affiniteit met schemagericht werken.
Wat bieden wij?
Wij zoeken enthousiaste medewerkers en kunnen in overleg met jou de parttime werkuren bepalen.
Een marktconform salaris volgens CAO VVT
Afwisselend werk in een enthousiast team waarbij er ruimte is voor persoonlijke ontwikkeling.
Voldoe je aan het bovenstaand profiel en heb je interesse in de vacature?
Dan ontvangen wij graag je sollicitatiebrief met uitgebreid cv!
Je sollicitatie kun je richten aan Osman Eren/ Esma Sabaz per mail via info@kadezorg.nl
Voor aanvullende informatie en vragen kun je terecht bij Osman Eren/Esma Sabaz 06‐28075052
Meer informatie over onze organisatie vind je op www.kadezorg.nl

