
 

 

 

Flexmedewerker - sociaal pedagogisch medewerker 1 

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

bewoners met complexe uitdagingen op meerdere leefgebieden te ondersteunen en die 

mensen mee wilt laten doen in de maatschappij? 

Wil je op ontdekking gaan en gaan ervaren welke werkomgeving het beste in jou naar 

boven haalt? Of ben jij de vliegende kiep die precies weet wat je wil? Reageer dan snel! 

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

veel bereiken voor onze bewoners. Voor onze Beschermd Wonen locaties voor 

(jong)volwassenen met psychiatrische problematiek en/of verstandelijke beperking zijn wij op 

zoek naar enthousiaste mensen die in kleinschalige groepen willen werken. Onze locaties 

staan midden in de wijk en er wonen gemiddeld 8 bewoners. We werken in Noord-Limburg 

en Midden-Limburg, waarin je als flexmedewerker je voorkeur voor één regio kunt aangeven. 

Op onze website lees je meer over onze werkwijze en onze locaties.  

 

Functieomschrijving 

Als flexmedewerker werk je in meerdere teams, afhankelijk van de vraag. Je bent flexibel 

inzetbaar zowel overdag, in de avond als in de nacht (slapen) en kan ook op afroep werken. 

Dit kunnen ook weekenden zijn.  

 

Wat houdt je werk in? 

• Je begeleidt en geeft sturing aan onze bewoners in hun leefomgeving; 

• Je zorgt voor een goede sfeer en prettig woonomgeving voor de groep;  

• Je stimuleert en motiveert bewoners tot een zinvolle daginvulling; 

• Je voert motiverende gesprekken met bewoners en begeleidt hen in hun doelen;  

• Je betrekt familie en andere relevante personen uit het netwerk van de bewoners; 

• Tot slot voer je ondersteunende werkzaamheden uit. 

 

Wij vragen 

• MBO 1 en 2 werk- en denkniveau; 

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

• Passie voor het vak; 

• Goede communicatieve vaardigheden; 



 • Assertief en flexibele houding; 

• Je kan prima zelfstandig werken, pakt zaken snel op en je voelt je thuis in een omgeving 

waar een beroep op jouw creativiteit en betrokkenheid wordt gedaan. 

 

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

een pre. Wij vragen de VOG voor jou aan.  

 

Dienstverband 

Een contract voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd. De contracturen kunnen in 

samenspraak worden afstemt.  

 

Werktijden 

Doordat je aansluit bij het leefpatroon van de bewoners in de groep werk je in roosters van 

dag-, avond- en/of slaapdiensten. Je bent flexibel inzetbaar en kan ook op afroep werken.  

 

Salaris 

Naast dat wij je in je ontwikkeling stimuleren, hebben wij een goede CAO (Sociaal werk) waar 

je ingedeeld wordt in schaal 4.  

Dit betekent een brutosalaris op basis van een 36-urige werkweek tussen de €2009,- en 

€2763,- per maand. Daarnaast ontvangt je nog onregelmatigheidstoeslag.  

 

Aanvullende informatie 

Een motivatiebrief is niet nodig. Heb je interesse? Stuur dan snel je CV naar:  

sollicitatie@care-plus.nl dan nemen wij contact met je op voor een gesprek.  

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

tel: 0475-769148 of je vraag stellen via sollicitatie@care-plus.nl.  

Wegens de groei van onze organisatie zijn we voortdurend op zoek naar bekwaam en 

enthousiast personeel! 
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