TOPPERTJES GEZOCHT!
In de rol van gezinsbegeleider

Groei & Glunder is een jonge enthousiaste organisatie die uniek is in haar soort.
Groei & Glunder is zes jaar geleden opgericht met het idee dat het anders kan en moet in de jeugdzorg. Wij
staan voor persoonlijke zorg, niet alleen voor het kind en ouders, maar juist ook voor haar medewerkers. Jouw
ontwikkeling staat bij ons centraal, dat uit zich in veel training & intervisie, een hecht team, en voor wie wil,
voldoende doorgroeimogelijkheden. Het is gemeenten ook opgevallen dat wij anders zijn, inmiddels heeft
Groei & Glunder met meer dan 22 gemeenten een contract. Hier zijn we apetrots op!
Wat doet Groei & Glunder precies?
Wij bieden ambulante school, thuis en groepsbegeleiding aan gezinnen met kinderen in de basisschool leeftijd
met een ontwikkelingsstoornis zoals autisme of ADHD.
Wat kan je verwachten?
Als gezinsbegeleider bij Groei & Glunder ben jij diegene die de hulp rondom een gezin uitvoert, coördineert en
regisseert. Vanuit je eigen expertise, op voornamelijk autisme, ondersteun je de gezinnen bij complexe
problematieken en vraagstukken. Je rijdt door heel Amsterdam en omstreken om ouders en kinderen thuis
en/of op school te begeleiden. Gezien je deel wordt van het vaste team van Groei & Glunder vragen we ook
nog een hoop ondernemerschap, enthousiasme en flexibiliteit van je. Samen zijn we verantwoordelijk voor het
succes van Groei & Glunder!
Zijn wij een match made in heaven?
Wij zijn opzoek naar een gezinsbegeleider die al veel ervaring heeft met het ambulant begeleiden van gezinnen
waar problematieken spelen ronden autisme, hechting en/of ADHD.
Je hebt een authentieke denkwijze en bent een echte doener. Daarnaast past de vrijheid die onze manier van
werken met zich mee brengt goed bij je. Naast de inhoudelijke begeleiding van de gezinnen zie je de uitdaging
om Groei & Glunder te helpen opzetten (en daarmee de operationele taken die hierbij komen kijken). Initiatief
nemen en zelfstandig werken passen bij je. Je vindt het leuk om samen met ons het wiel uit te vinden en
daarmee vind je de flexibiliteit die we van je vragen geen probleem; zowel op het gebied van werktijden als op
het gebied van veranderende processen.
En tuurlijk beschik je over de volgende kwalificaties:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Afgeronde relevante HBO- opleiding en geregistreerd bij het SKJ
Minimaal 3 jaar werkervaring in de jeugdzorg met focus op ouders en kinderen met autisme en/of
complexe systeemproblematiek
Ruime ervaring met hulpverlening aan ouders met psychiatrische problematiek
Je bent een enthousiast, sociaal en gedreven persoon die een proactieve en zelfstandige werkhouding
heeft.
Je bent leergierig en wilt graag investeren in je eigen ontwikkeling.
Je bent flexibel als het om werktijden gaat.
Je bent computervaardig
In het bezit zijn van een laptop is wenselijk
In het bezit zijn van een auto is wenselijk
Je komt uit Amsterdam en omgeving.

Wat schuift dat?
We zouden je graag een leasebak en een dikke pot met geld aanbieden. Helaas heeft Groei & Glunder als jonge
organisatie nog niet he-le-maal deze financiële middelen. We gaan dan ook graag met je in gesprek over de
mogelijkheden. We bieden je in ieder geval een salaris van minimaal € 2.414,- en maximaal € 3606,- bruto per
maand bij een werkweek van 36 uur. Waarbij je de eerste paar maanden een traineeship volgt met uitloop in
een vast contract.

Nieuwsgierig geworden?
Gemotiveerd geraakt om te komen werken bij Groei & Glunder? Stuur dan je motivatie brief en CV met foto
naar sollicitaties@groeienglunder.nl. Binnen twee weken zal er contact met je worden opgenomen.

