Coördinator
Samendracht in Drachten

WDZ/SD

Samendracht zoekt een coördinator! Vind jij het leuk om midden in Drachten samen met onze directie en met ouders een
nieuw team op te zetten? Begeleiders aan te sturen en de dagelijkse gang van zaken op het ouderinitiatief te coördineren?
Heb je ervaring met volwassen bewoners met autisme en heb je visie hoe je voor hen een veilige, overzichtelijke en
stimulerende woonomgeving kunt realiseren? We komen graag met je in contact.
Samendracht is in Friesland gevestigd. Hier hebben 14 bewoners met autisme (leeftijd 20 tot 45) en een
normale tot hoge intelligentie een plek gevonden. Zij bewonen allen hun eigen appartement. Daarnaast is er
een gemeenschappelijke ruimte van waaruit begeleiding op maat wordt gegeven en waar gemeenschappelijke
activiteiten plaatsvinden.
De ouders en/of belangenbehartigers van de bewoners zijn en blijven nauw betrokken bij de gang van zaken
binnen het ouderinitiatief.
WoondroomZorg is samenwerkingspartner van ouderinitiatieven door heel Nederland. Onze medewerkers
leveren de zorg en begeleiding, waarbij eigen regie centraal staat.
Voor Samendracht zoeken we een coördinator voor 24 uur -28 uur per week die de dagelijkse gang van
zaken coördineert.
Wat ga je doen?
Als coördinator ben je verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken op het ouderinitiatief. Je stelt samen
met de directie van WoondroomZorg en het bestuur van ouders een nieuw team samen en stuurt dit team aan.
Als persoon ben je relatiegericht en verdiep je je in het leven van de bewoners. Je onderhoudt de contacten
met het bestuur en de ouders en fungeert als spin in het web. Jouw manier van leidinggeven is coachend en je
bent in staat om verbinding te maken. Daarnaast vind je het een uitdaging om het beste in je teamleden naar
boven te halen en hen in hun kracht te laten samenwerken, zodat de bewoners de beste begeleiding en zorg
krijgen.
In het verleden heb je ervaring opgedaan met het begeleiden van volwassenen met autisme. Je denkt in
oplossingen. Je bent prettig in je communicatie & omgang en creëert graag een veilige, stimulerende en
prettige sfeer waarin iedere bewoner tot zijn recht komt.
Wat heb je nodig?

Minimaal HBO+ werk- en denkniveau en een passende opleiding;

Affiniteit met en kennis van mensen met autisme;

Ervaring met coachen en leiding geven aan een team;

Samenwerken en schakelen met verschillende partijen zonder het belang van de bewoner en of de
bewonersgroep uit het oog te verliezen;

Levenservaring, flexibiliteit (o.a. qua inzetbaarheid – omdat Samendracht 24 uurszorg biedt, hoort
werken in de avonden en het weekend bij je werkzaamheden), betrokkenheid en een gezonde dosis
humor;

Uitstekende communicatieve vaardigheden en organisatietalent;
Wat bieden wij jou?

Jaarcontract voor 24 uur – 28 uur per week bij Woondroomzorg BV, met uitzicht op een vast
dienstverband;

Salariëring volgens de cao VVT (Thuiszorg). Afhankelijk van je opleiding en ervaring ligt je salaris bij
een fulltime dienstverband tussen de € 2.436, – € 3.866 bruto per maand;

Een mooi pakket aan (secundaire) arbeidsvoorwaarden volgens cao VVT (o.a. eindejaarsuitkering,
reiskostenvergoeding, collectieve ziektekostenverzekering;

Een functie met een grote mate van vrijheid, verantwoordelijkheid en eigen regie
Wil je solliciteren als coördinator bij Samendracht?
Herken jij jezelf in de daadkrachtige en coachende coördinator die we zoeken? Schrijf een heldere
motivatiebrief en stuur deze samen met je cv naar sollicitatie@woondroomzorg.nl. Je reactie ontvangen we
graag zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk op vrijdag 15 februari aanstaande.
Voor vragen over deze vacature kun je contact opnemen met Marja van Duijn (06-12536878)
Als we enthousiast zijn over je brief nodigen we je graag op korte termijn uit voor een kennismakingsgesprek.
Bij de sollicitatiegesprekken zijn uiteraard ook de ouders betrokken.
WoondroomZorg gaat zorgvuldig en vertrouwelijk met je gegevens om. Na afronding van de sollicitatieprocedure wist of vernietigd WoondroomZorg de
persoonsgegevens die gedurende de sollicitatieprocedure zijn verkregen binnen vier weken. Indien de sollicitant toestemming heeft gegeven voor het bewaren
van een sollicitatiebrief, CV of andere gegevens, bewaart WoondroomZorg deze gegevens maximaal één jaar na de afwijzing.

