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 pedagogische medewerkers om ons
huidig team te komen versterken.

Vacature Pedagogische medewerkers
Functieomschrijving
In het kader van doelgerichte en professionele ondersteuning en begeleiding van jeugdigen en (jong)
volwassen mensen die zich zonder support moeilijk een “eigen” plaats en positie in de samenleving
kunnen verwerven en/of deze weten te behouden zijn wij op zoek naar pedagogische medewerkers.
De Pedagogisch Medewerker is verantwoordelijk voor het aanbieden van een verantwoord
pedagogisch leefklimaat voor groep en individu, zodanig dat op basis daarvan de begeleiding
optimaal tot zijn recht kan komen. Daarnaast is de Pedagogisch Medewerker als persoonlijk
begeleider verantwoordelijk voor de specifieke begeleiding van één of meerdere cliënten en de
daarbij behorende contacten.
Functie ‐eisen:
 Beroepsgerichte opleiding afgerond op minimaal MBO‐ niveau 4 / HBO.


Een realistisch, collegiaal en orthopedagogisch getoetst begeleidingsplan kunnen opstellen.



Zelfstandig kunnen werken, maar ook goed in en vanuit een team kunnen functioneren.



Flexibel inzetbaar en stressbestendig zijn en beschikken over doorzettingsvermogen en humor.



Duidelijkheid en structuur kunnen bieden.



Betrokken willen zijn bij de organisatie en haar ontwikkeling.
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

