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Pedagogisch medewerker

Publicatiedatum 25-03-2021

Ingangsdatum Zo spoedig mogelijk

Reageer voor 03-05-2021

Nummer 57949

Over de locatie
Ambiq, regio Noord/Midden

Functieomschrijving
Ben jij maatschappelijk betrokken? Wij zoeken bevlogen toppers die geprikkeld worden door complexe zorgvragen. Wat wij 
bieden? 
Een ambitieuze en specialistische werk- en leeromgeving, divers werk en een hoge mate van verantwoordelijkheid. 

In een gezinshuis wordt behandeling geboden aan jongeren met een licht verstandelijke beperking en gedragsproblematiek 
binnen jouw eigen gezin. Als gezinshuisouder ben je samen verantwoordelijk voor de behandeling, opvoeding, begeleiding 
en verzorging van de bij jullie opgenomen kinderen/jongeren.

Binnen de huidige gezinshuizen van Ambiq bieden we 24/7 plekken aan kinderen en jongeren.  Voor steeds meer jongeren 
zijn we op zoek naar een deeltijd plek in een gezinshuis. Het gaat dan om een plek voor een aantal dagen per week of 
bijvoorbeeld om een (naschoolse) dagbehandelingsplek.
We vinden het belangrijk dat kinderen zoveel mogelijk bij hun eigen ouders opgroeien. Hiervoor is soms een deeltijd 
oplossing voor nodig. De ondersteuningsbehoefte van het kind is daarbij leidend en hierop sluiten wij aan. 

 

Functie eisen
· Eén van beide gezinshuisouders heeft een relevante, zorggerichte opleiding, minimaal HBO;



· Het aankunnen en aandurven om kinderen/jongeren, die een specifieke opvoeding nodig hebben, een veilige en stabiele 
thuissituatie te bieden;
· Levenservaring en stabiliteit in handelen en gedrag;
· Denken in mogelijkheden en voldoening kunnen halen uit kleine succesjes;
· Affiniteit, inlevingsvermogen en ervaring met kinderen en/of jongeren die behandeling of begeleiding nodig hebben;
· Tijd en energie hebben om in deze kinderen en jongeren te investeren;
· Gevraagde competenties: flexibel, oplossingsgericht, systeemgericht, zelfstandig en ondernemend;
· Een goed ondersteunend eigen sociaal netwerk;
· Openheid, bereidheid om over het eigen handelen te praten en te rapporteren;
· In het bezit van rijbewijs en auto.

Deze vacature is specifiek gericht op gezinnen die wonen binnen de gemeente Raalte. 

Omdat dit naast een baan ook een invulling van je leven is, kunnen we voorstellen dat je hierover van gedachten wilt 
wisselen. Neem vooral contact met ons op om een afspraak te maken! Ook zeker als u niet volledig aan de eisen voldoet 
zodat we samen de eventuele mogelijkheden kunnen verkennen.

Inschaling

Ambiq biedt aan de gezinshuisouders:
· Salaris volgens FWG 45 van de CAO Gehandicaptenzorg;
· De omvang van het dienstverband zal samenhangen met het aantal dagen en het aantal geplaatste cliënten;
· Begeleiding en ondersteuning door deskundigen binnen Ambiq, ook in de dagelijkse behandeling.

Bijzonderheden

Ambiq is specialist op het gebied van licht verstandelijke beperkingen (LVB) en bijkomende gedragsproblematiek voor 
kinderen en (jong)volwassenen. We bieden een compleet pakket aan zorg- en behandelvormen aan, waardoor een cliënt 
antwoord op bijna alle hulpvragen aangeboden kan worden in hun nabije omgeving. 
Wij hebben vier expertthema’s: agressie, hechting, seksualiteit en trauma.

Ambiq heeft aantrekkelijke secundaire arbeidsvoorwaarden zoals een eindejaarsuitkering, werkkostenregelingen en een 
aantrekkelijk scholingsaanbod.

Medewerkers kunnen zich bij Ambiq ontwikkelen door onder andere ons online opleidingsplatform WIJZER - online leren. 
Het online leerplatform bevat cursussen, trainingen, podcasts en webinars op allerlei interessante vakgebieden. Denk aan 
LVB, de Wet zorg en dwang, maar ook gespreks- en schrijfvaardigheden en kritisch denken.

Een referentiecheck en het kunnen overhandigen van een VOG is onderdeel van de procedure.


