Vacature woonbegeleider
Ben jij een zorgzame, enthousiaste begeleider die sterk in zijn of haar schoenen staat? Hou je van
doorpakken en vind je het leuk om met verschillende doelgroepen te werken? Dan is onderstaande
vacature mogelijk iets voor jou!
Functieomschrijving
Als woonbegeleider is het jouw taak om de behoefte van een cliënt te achterhalen en samen stappen
te ondernemen om aan deze behoeften te voldoen. Dit doe je doormiddel van het opstellen van een
begeleidingsplan en deze uit te voeren. Je werkt als woonbegeleider op een professionele en
authentieke wijze, waarbij rekening gehouden wordt met de sociaal emotionele ontwikkeling en
beleving van de cliënt. Je bent gericht op de eigen kracht van de cliënt en hebt oog voor de
capaciteiten waarbij de cliënt ondersteuning nodig heeft.
Functie eisen
- Minimaal afgeronde opleiding MBO niveau 4 SPW, MMZ, HBO Social Work of een andere
zorg gerelateerde opleiding.
- Ervaring is een pré.
- Mondelinge- en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden.
- Je werkt en denkt oplossingsgericht.
- Je bent flexibel.
- Je hebt geduld en doorzettingsvermogen.
- Je bent integer en betrouwbaar.
- In bezit van een rijbewijs.
- Je draait ook slaapdiensten.
Wie zijn wij
Twenty4 wonen is een zorgorganisatie voor volwassenen (18+) die hulp nodig hebben op meerdere
leefgebieden. Gezamenlijk wordt er gewerkt aan een zelfstandig bestaan van onze cliënten. Wij
bieden zowel zorg voor de lange als voor de korte termijn, afhankelijk van de zorgbehoefte,
voorkeuren en levensstijl van de cliënt. Wij werken vanuit de visie dat ieder mens uniek is, dus ook
de uitwerking van de doelen. Vanuit de eigen kracht werken is de basis van de gedachten. Wij hopen
dit pad samen te mogen bewandelen met onze cliënten. Dit vanuit een respectvolle, professionele
bejegening en wederzijds herkenbare en uitgesproken zorg/hulpvraag. Hierbij rekening houdend met
iemands vaardigheden en kunnen.
Wij hebben één 24-uurs locatie in Enschede, een begeleid wonen locatie in Almelo en we leveren
ambulante zorg.
Dit bieden wij jou
Een functie voor 24 – 36 uur per week en op het moment dat er sprake is van een match, ontvang je
een goed salaris conform cao inclusief reiskostenvergoeding. We investeren graag in medewerkers
die zich verder willen ontwikkelen door middel van cursussen, trainingen en/of opleidingen.
Wat kun je van ons verwachten?
- Een uitgebreid sollicitatiegesprek om jouw wensen en ambities te bespreken.
- Een marktconform salaris volgens de CAO-GHZ
- Eindejaarsuitkering
- Trainingen en cursussen

Solliciteren en contact
Je kunt solliciteren via de mail g.gerink@twenty4.nu en m.esmer@twenty4.nu; vacaturenummer
2021-5. Voor meer informatie over de vacature en de sollicitatieprocedure kun je contact opnemen
met Gijs Gerink 06-39032599 of Melissa Esmer 06-50429080.

