Zorgen & Zo zoekt een

Casemanager
Jeugd/Volwassenen
Dienstverband
24-36 uur
Opleidingsniveau
MBO4/HBO
Standplaats
Geleen
Werkvelden
Geestelijke gezondheidszorg, Jeugdzorg

Zorgen & Zo is een dynamische, jonge organisatie met een ervaren en enthousiast team.
Wij hebben een breed zorgaanbod in huis: een mooie keten van begeleiding en behandeling voor
kinderen, jongeren en volwassenen middels ofwel individuele begeleiding en behandeling,
groepsbegeleiding en behandeling, of dagbesteding.
De doelgroep waar Zorgen & Zo zich op richt zijn veelal Volwassenen, kinderen of gezinnen die
kampen met een combinatie van problemen op meerdere levensgebieden zoals financiën,
huisvesting, verslaving en (het ontbreken van) sociaal netwerk.
De problemen zijn vaak al langere tijd aanwezig en met elkaar verweven. Het zijn veelal cliënten die
intensieve individuele begeleiding nodig hebben.
Wij zijn - voor de combinatie van de doelgroepen jeugd en volwassenen - per direct op zoek naar een
Casemanager (ambulant begeleider)

De Casemanager heeft de volgende taken:
•
•
•
•
•

Begeleiden van cliënten in de eigen omgeving, of op onze locatie in Geleen;
Opstellen van begeleidingsplannen, evaluaties en (dag-)rapportages in het cliëntvolgsysteem;
Motiveren en stimuleren van cliënten bij het bevorderen van de zelfredzaamheid binnen de
leefgebieden;
Onderhouden van in- en externe contacten;
Neemt deel aan interne en externe overleggen.

Functie eisen casemanager:
•
•
•
•
•

Je hebt een zorg gerelateerde opleiding op minimaal MBO niveau 4 (MWD/SPH);
Je hebt een SKJ-registratie;
Je hebt kennis van de doelgroep, zowel van jeugd als volwassenen;
Je hebt aantoonbare kennis van psychiatrie, verslaving;
Je hebt kennis van systeembenadering, complexe scheiding en/of kindercoaching;
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•
•
•
•
•
•
•

Je hebt ondernemerschap, zoals een proactieve werkhouding en neemt initiatief;
Je hebt doorzettingsvermogen, reflectief vermogen;
Je bent stressbestending en flexibel, geen 9-17u mentaliteit;
Je kunt zelfstandig de werkzaamheden binnen geformuleerde richtlijnen en procedures
uitvoeren en beschikt over goede schriftelijke vaardigheden;
Je kunt professioneel handelen in onverwachte situaties;
Je bent in het bezit van een rijbewijs en auto;
Je hebt kennis van de Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling.

Wij bieden:
•
•
•

Een werkplek waar kwaliteit van zorg voorop staat, waar initiatief nodig is, waarin zelfstandig
wordt gewerkt.
Een werkplek waar verantwoordelijkheid wordt genomen om de kwaliteit van de
dienstverlening te verbeteren en professionele ontwikkeling mogelijk is;
Een functie, voor de duur één jaar, met optie tot verlenging, die gehonoreerd wordt conform
CAO Zorg en Welzijn, schaal 8.

Geïnteresseerden kunnen voor inlichtingen over de inhoud van de functie telefonisch contact
opnemen met de manager Bart Hermans, telefoonnummer 06-43496280.
De schriftelijke sollicitatie kan per mail gestuurd worden
Info@zorgenenzolimburg.nl
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