
Sociaal Pedagogisch Medewerker / Ambulant Begeleider 24 – 30 uur 

(Functieprofiel SPW 2) 

Ben jij onze nieuwe collega die ervoor wilt gaan? Die het als een uitdaging 

ziet om onze cliënten op meerdere leefgebieden te ondersteunen en die 

mensen mee wilt laten doen in de maatschappij? Hou je van eigen 

verantwoordelijkheid, je ontwikkelen en werken in een klein, hecht team? 

Reageer dan snel!  

Care+ biedt verschillende vormen van ondersteuning aan ongeveer 100 

cliënten in verschillende gemeenten in Noord- en Midden-Limburg. We 

bieden 24-uurs zorg in Beschermd Wonen locaties, wonen met  

24-uurs bereikbaarheid en zelfstandig wonen met ambulante begeleiding. 

Daarnaast biedt Care+ dagbesteding aan in eigen huis.  

Voor onze (jong)volwassenen met psychische kwetsbaarheid en/of licht 

verstandelijke beperking zijn wij op zoek naar enthousiaste mensen die in 

de eigen leefomgeving van de cliënt willen werken. We begeleiden onze 

cliënten intensief en onze begeleiding is erop gericht om mensen zoveel 

mogelijk in eigen regie weer te laten participeren in de samenleving.  

Care+ is een jonge organisatie waarin we met positieve aandacht en 

enthousiasme veel bereiken voor onze cliënten. Wij zijn op zoek naar 

enthousiaste mensen die in de eigen leefomgeving van de cliënt willen 

werken. We werken in de regio’s Noord-Limburg en Midden-Limburg en 

zoeken collega’s die in de regio Midden-Limburg willen werken. Op onze 

website lees je meer over onze werkwijze.   

Functieomschrijving  

Je begrijpt de leefwereld van onze cliënten, je levert een bijdrage aan het 

vergroten van de zelfredzaamheid van de cliënten en het lukt je om 

doelen met hen te omschrijven en te realiseren. Je houdt van aanpakken 

en ziet creatieve oplossingen. Je bent sociaal, hebt tact en kunt goed 

luisteren. Daarnaast is het belangrijk dat je zelfstandig werken leuk vindt, je 

beschikt over goede zelfreflectie en jezelf continu wil blijven ontwikkelen. 

Professionaliteit en plezier hebben in je werk vind je net als wij belangrijk!  

Wat houdt je werk verder in? 

• Je begeleidt en verzorgt onze cliënten in hun eigen leefomgeving

• Je bevordert een goede leefsituatie

• Je stimuleert en motiveert cliënten tot een zinvolle daginvulling

• Je voert motiverende gesprekken met cliënten en begeleidt hen in

hun doelen

• Je brengt mogelijkheden in de wijk in kaart en stimuleert cliënten

hieraan deel te nemen

• Tot slot voer je ondersteunende werkzaamheden uit

• Je vertaalt de hulpvraag, behoefte en mogelijkheden van onze

cliënten in een zorgplan.



Wij vragen 

• Minimaal MBO 4 werk- en denkniveau

• Relevante werkervaring en/of opleiding in de hulpverlening/zorg

• Passie voor het vak en zelfstandig

• Goede communicatieve vaardigheden

• Assertief en flexibele houding

Een positieve Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) en het hebben van een 

rijbewijs een vereiste. 

Dienstverband  

Een contract voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd. 

Werktijden  

Doordat je aansluit bij het patroon van de cliënten werk je flexibel 

overdag, in de avonduren en de weekenden. We bieden een contract 

van 24 tot 30 uur, overleg hierover is mogelijk.  

Salaris  

Naast dat wij je in je ontwikkeling stimuleren, is de salaris inschaling 

conform de CAO sociaal werk en wordt je ingedeeld in schaal 6. Ook 

hanteren we een Individueel Keuze Budget.  

Dit betekent een brutosalaris op basis van een 36-urige werkweek tussen 

de €2.291 en €3.279 per maand. 

Aanvullende informatie  

Ben je enthousiast geworden? Stuur dan snel je motivatiebrief en CV naar: 

sollicitatie@care-plus.nl  

De sluitingsdatum van deze vacature is 21augustus 2020. 

Wil je liever eerst meer informatie over de functie, dan kun je contact 

opnemen met: Janneke van Roij via 06-28607217 of je vraag stellen via 

sollicitatie@care-plus.nl.   
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