SMO Traverse organiseert hulpverlening voor mensen in probleemsituaties waarbij sprake is van dakof thuisloosheid of de dreiging daarvan. Wil jij een bijdrage leveren aan onze organisatie? Dan is SMO
Traverse op zoek naar jou.
Wij zoeken per 1 juni 2017 een collega die ons wil bijstaan als
Activiteitenbegeleider M/V
24-28 uur (min-max) per week
De rol:
Als activiteitenbegeleider begeleid je cliënten bij de uitvoering van hun arbeidsmatige
dagbestedingactiviteit. Je enthousiasmeert cliënten tot een actieve inzet en bent vindingrijk en
creatief in je benaderingswijze naar cliënten. Dagbesteding is een middel om cliënten verder te
brengen naar een meer zelfstandige en zelfredzame vorm van leven. Jij schat in welke activiteiten
stimulerend zijn voor de cliënt en legt dit vast in het dagbesteding plan waarvan je de voortgang
bewaakt en regelmatig evalueert.
Er zijn verschillende dagbestedingprojecten binnen Traverse. Als allrounder wordt je flexibel ingezet
op diverse projecten van de afdeling dagbesteding. Je zult veelal werkzaam zijn op het
Huiskamerproject, waarbij je cliënten ondersteunt in hun herstel middels vrijetijdsbesteding en het
aanbieden van een dagstructuur.
Functie-inhoud:
Als activiteitenbegeleider ontwikkel je met veel plezier en passie activiteiten voor onze cliënten en
begeleid je hen daarbij. Je taken bestaan uit:








het voorbereiden, uitvoeren en evalueren van activiteiten;
een bijdrage leveren aan de voorbereidingen en uitvoering van de centrale activiteiten;
het vakinhoudelijk coachen en ondersteunen van vrijwilligers;
het onderhouden van kennis over vakinhoudelijke ontwikkelingen;
het integraal overleg voeren met collega activiteitenbegeleiders;
het uitvoeren van neventaken;
het leveren van een actieve bijdrage aan het woon-, leef- en welzijnsklimaat van onze
cliënten.

De uitgangspunten hierbij zijn continuïteit van zorg, professionaliteit, deskundigheid en
klantvriendelijkheid.
Functie-eisen:
Om als activiteitenbegeleider optimaal bij te kunnen dragen aan het welzijn van onze cliënten,
verwachten wij van jou dat je:






Een diploma MD(G)O- activiteitenbegeleiding of SPW niveau 4 in het bezit hebt;
Ervaring hebt in het werken en begeleiden van cliënten op een somatische afdeling;
Een creatieve en flexibele persoonlijkheid hebt;
Zowel zelfstandig als in teamverband methodisch kunt werken met veel
verantwoordelijkheidsgevoel en eigen initiatief;
Inlevend, creatief en communicatief vaardig bent;






Over een goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid beschikt;
Een professionele, stressbestendige en collegiale persoon bent;
Flexibel bent in werkdagen , en beschikbaar bent op vrijdag;
In het bezit van rijbewijs B bent.

Onze organisatie:
Traverse is een Stichting voor Maatschappelijke Opvang in Midden-Brabant. Onze visie op zorg is dat
ieder mens mogelijkheden heeft. Mogelijkheden om zich te ontwikkelen, zijn kwaliteit van leven te
verbeteren of hier eenvoudigweg weer grip op te krijgen. De werkwijze van Traverse is gericht op
herstel van de cliënt en hem te ondersteunen bij het benutten van zijn mogelijkheden. We helpen
kwetsbare mensen hun weg te vinden in de maatschappij en hierin zo volwaardig mogelijk te
functioneren.
Wij bieden:
Aanstelling is tot 1 januari 2018 voor 24-28 uur (min –max) per week, met mogelijkheid tot
verlenging. Inschaling volgens CAO Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening in schaal 5 of 6 ( min.
€ 1.864,- en max. € 2.967,- bij een fulltime dienstverband), afhankelijk van je werkervaring.
Het sollicitatieproces:
Stuur uiterlijk 23 april 2017 een schriftelijke motivatie en curriculum vitae -onder vermelding van 1714- naar Hans van Dun (P&O), e-mail vacature@smo-traverse.nl. Voor inhoudelijke vragen kun je
contact opnemen met Daniëlle Pater, via Danielle.Pater@smo-traverse.nl.
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld. Bij voldoende reacties
sluiten wij vroegtijdig de vacature.

