Werk-trajectbegeleider
16 uur per week, met mogelijk uitbreiding
Kun jij je goed inleven in anderen? Heb je geduld en weet je anderen te motiveren, en - waar nodig te relativeren? Dan zijn wij voor onze locatie in de Circulaire Hotspot in Zandvoort op zoek naar jou!
Wij
EcoSol Effect biedt -op verschillende locaties in Haarlem en in Zandvoort met inloop - recreatieve en
arbeidsmatige dagbesteding (Waardevol werk) aan volwassenen met psychische en psycho-sociale
problemen of met een verslavingsachtergrond, aan dak- en thuislozen en aan ex-gedetineerden.
De locaties zijn kleinschalig, hebben een eigen sfeer en zijn gericht op samenwerking met en voor de
buurt en andere partners. EcoSol Effect is onderdeel van Stichting Haarlem Effect.
Haarlem Effect is dé brede welzijnsorganisatie in Haarlem, actief in wijk en buurt. Met elkaar zorgen
we ervoor dat inwoners van Haarlem en omgeving van jong tot oud de kans krijgen om mee te doen
aan de samenleving. Van 0 tot 100+ jaar. Van zelfredzaam tot kwetsbaar. We bouwen aan sterke
wijken waar men naar elkaar omkijkt, van Bloemendaal tot Schalkwijk.
Jij
De locatie Zandvoort is in 2021 van start gegaan en is nog steeds in opbouw. Samen met Stichting
Juttersgeluk en De Verbeelding maken we deel uit van de ontwikkeling van de Circulaire Hotspot
i.s.m. Spaarnelanden en de gemeente. De focus van EcoSol Effect in Zandvoort ligt op activiteiten als
houtbewerking, maar is ook nog sterk in ontwikkeling. Ons uitgangspunt is aansluiten op de behoefte
van deelnemers en inwoners van Zandvoort. Als begeleider heb je een actieve, ondersteunende en
stimulerende rol naar de deelnemer. Je hebt een positieve benadering, met een rustige uitstraling
waardoor jij helpt een veilig en stimulerend leefklimaat te creëren waarin de deelnemers zich
geaccepteerd en gerespecteerd voelen. De focus ligt op het welzijn van de deelnemer; de activiteiten
worden ingezet als middel om dit te bereiken. Een luisterend oor bieden, observeren en motiveren
zijn een heel belangrijk onderdeel van je werkzaamheden.
EcoSol Effect werkt aan de hand van trajectplannen, waarin competenties en mogelijkheden van
deelnemers het uitgangspunt zijn. Stabiliseren, contact maken, stappen vooruit zetten, zingeving en
wederkerigheid zijn belangrijke kenmerken.
Herken jij jezelf hierin?
Jij vindt het leuk om verschillende werkzaamheden met deelnemers op te pakken en bent in staat
om de behoefte en wensen van de deelnemers te vertalen naar concrete activiteiten en
werkzaamheden. Dit doe jij door mensen te enthousiasmeren en relaties te onderhouden.
Wat vragen wij van jou:
•
•
•

Je hebt kennis en ervaring in het werken met deelnemers met psychische en multi-problematiek.
Je hebt een hand-on mentaliteit (minimaal MBO wer-k en denkniveau) en kan goed
communiceren met verschillende doelgroepen, overzicht houden en prioriteiten stellen.
Je bent in staat intakes uit te voeren en dit om te zetten in een trajectplan met de deelnemer.

•
•
•

•

Je bent creatief en hebt de kennis en vaardigheden voor het motiveren en stimuleren van
deelnemers om mee te doen aan beschutte, maar ook aan buurtactiviteiten.
Je bent in staat om een goede sfeer te realiseren, je staat stevig in je schoenen en je kunt
omgaan met onvoorspelbaar gedrag
Je vindt het leuk om te pionieren, mee te denken en te werken aan de ontwikkelingen van een
nieuwe locatie in Zandvoort en samen te werken met andere partijen die betrokken zijn bij de
deelnemer en de locatie
Je bent in bezit van een rijbewijs, bij voorkeur BE.

Wat bieden wij jou?
Een afwisselende baan met veel persoonlijke vrijheid en eigen verantwoordelijkheid. Je werkt in een
inspirerende en informele werkomgeving waar geen dag hetzelfde is binnen een klein enthousiast
team. Wij zijn bij op zoek naar een begeleider die met ingang van 1 maart 16 uur per week
beschikbaar is, in ieder geval op donderdag en vrijdag. Deze functie is ingeschaald, conform CAO
Sociaal Werk, afhankelijk van opleiding en ervaring in schaal 8 (€ 2.780 en max. € 3.961 o.b.v. 36 uur).
Daarnaast beschik je over een Individueel Keuzebudget waarin, naast het vakantiegeld 8%, ook een
eindejaarsuitkering van 8,3% is opgenomen en is er ruimte om jezelf te ontwikkelen middels het
loopbaanbudget (1,5%).
Solliciteren of meer weten?
Solliciteren op bovenstaande vacature kan tot en met 30 januari 2022 door je motivatiebrief en cv te
sturen naar werving@haarlemeffect.nl o.v.v. ‘vacature werk-trajectbegeleider’. Voor vragen over de
inhoud van de functie kun je contact opnemen met Jaimie van der Kroon via telefoonnummer: 06 –
57 62 87 53.
Haarlem Effect streeft ernaar om in haar personeelssamenstelling een afspiegeling te vormen van de
samenleving. Acquisitie naar aanleiding van deze vacature is niet gewenst.

