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 direct een collega die ons wil bijstaan als
Woonbegeleider intramuraal / Begeleider Dagbesteding M/V
Oproepcontract
De rol:
In verband met ziekteverzuim zijn wij op zoek naar collega’s die flexibel inzetbaar zijn binnen de
organisatie. Je wordt op verschillende plekken ingezet op basis van organisatiebehoefte. Je kunt
zowel horizontaal (eenzelfde functieniveau) als verticaal (een niveau lager of hoger) worden ingezet.
Veelal zul je werkzaam zijn als woonbegeleider intramuraal en als begeleider dagbesteding. Ook
werkzaamheden bij andere Traverse onderdelen als woonbegeleiding extramuraal of financiën kunnen
eventueel voorkomen.
Als woonbegeleider werk je op methodische wijze met begeleidingsplannen om keer op keer het
maximale uit het perspectief van de cliënt te halen. Ook heb je aandacht voor de leefgroep, onderken je
eventuele spanningen en maak je deze bespreekbaar. Jouw focus ligt dus op het individuele leerproces
van de cliënt enerzijds, en op de groepsdynamica anderzijds, waarbij je tracht een ideale balans tussen
deze twee aspecten te vinden. Bij dagbesteding heb je te maken met eenzelfde balans, en kun je
ingezet worden op diverse projecten zoals:
 Ut Rooie Bietje: biologische tuinderij waar arbeidsmatige dagbesteding wordt gedaan;
 Mini jobs: opknapwerkzaamheden en schoonhouden van de gemeente Tilburg met een
groep deelnemers;
 NAC : Bos- en landgoedwerkzaamheden.
Je bent zo ontwikkeld dat je weet welke werkprocessen er zijn binnen de diverse disciplines. Door deze
algehele kijk kun je een directe gesprekspartner zijn op de afdeling waar je invalt. Mocht daarvan nog
geen sprake zijn dan kun jij je door jouw autodidactisch vermogen snel nieuwe zaken in korte tijd eigen
maken. Door veelvuldige inzet ontwikkel je je tot een breed ervaren en inzetbare collega waar iedereen
naar uitkijkt. Je weet van aanpakken, je weet anderen te motiveren en enthousiast mee te denken.
Wij vragen:
 Minimaal MBO werk- en denkniveau en afgeronde agogische opleiding;
 Je hebt aantoonbare recente werkervaring in intramurale woonbegeleiding en/of dagbesteding,
en bent enthousiast om ook ingezet te worden op andere taken binnen de maatschappelijke
opvang;
 Je bent flexibel inzetbaar en bereid direct te komen werken als er een beroep op je wordt
gedaan;
 Je bent leergierig, hebt een sterk inlevingsvermogen en voelt je snel op je gemak in een
onbekend team.

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 per direct voor de duur van 7 maanden op basis van een nul uren contract. Inzet is bij
vervanging van ziekteverzuim. Inschaling volgens CAO Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening in
schaal 5 (min. 1.864,-- euro en max. 2.656,-- euro bij een voltijd dienstverband), afhankelijk van je
werkervaring.
Het sollicitatieproces:
Stuur uiterlijk 9 oktober 2016 een schriftelijke motivatie en curriculum vitae -onder vermelding van
16-29- naar Hans van Dun (P&O), e-mail vacature@smo-traverse.nl.
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld. Bij voldoende reacties
sluiten wij vroegtijdig de vacature.

