Vacature

De Relim Groep biedt dagbesteding en hulpverlening aan vanuit verschillende locaties in Landgraaf, Heerlen en
Maastricht. Wij zijn gespecialiseerd in het begeleiden en ontwikkelen van mensen met een langdurige
psychische of psychiatrische (arbeids-)beperking en een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Wij geloven in een
inclusieve samenleving, waarbij alle mensen participeren. Ons doel is succesmomenten te genereren,
zelfredzaamheid te vergroten en competenties te versterken om uiteindelijk verbeteringen in de persoonlijke
situatie te bereiken en een concreet perspectief te bieden. Sinds 2018 is stichting Schoon GMS een onderdeel
van de Relim Groep. Relim/Schoon GMS richt zich met name op mensen met een psychische en psychiatrische
beperking en verslavingsproblematiek. Kenmerkend voor de stichting is haar laagdrempeligheid en humane
visie. In totaal werken er circa 60 personeelsleden bij Relim en Schoon GMS, die dagelijks vanuit hun passie,
circa 400 medewerkers/cliënten begeleiden.

Stichting Schoon GMS is met onmiddellijke ingang op zoek naar een:

Pedagogisch werker 3
m/v voor 28-36 uur
standplaats Maastricht en Parkstad
De werkplek
Je bent werkzaam voor het team van SchoonGMS en verricht werkzaamheden in Maastricht en
Parkstad. Je wordt flexibel ingezet als roulerend begeleider/werkcoach binnen de dagbesteding bij
het binnenwerk en als ambulant begeleider/hulpverlener. De doelgroep, binnen de dagbesteding,
bestaat uit cliënten met een langdurige psychische of psychiatrische beperking met
verslavingsproblematiek. Deze doelgroep vraagt van de pedagogisch werker zelfstandigheid en
contactuele vaardigheden. Je werkt afwisselend samen met de werkcoaches en teamcoach maar
ook met andere hulpverlenende instanties zoals gemeenten, veiligheidshuis, bewindvoerders en
ambulant begeleiders. We verwachten van onze pedagogisch werkers dat zij goed kunnen
samenwerken in teamverband alsook zelfstandig kunnen handelen. Pro-activiteit is een must.
Het betreft een vacature ter vervanging van bestaande functies en vervanging i.v.m.
zwangerschapsverlof. De vacature is vooralsnog van tijdelijke aard tot en met 31 december 2021.
Omtrent de gewenste uren inzet en de verdeling (in uren) werkcoach en hulpverlener kunnen
afspraken gemaakt worden.
Het takenpakket
• Het (actief) begeleiden, instrueren, motiveren en stimuleren van medewerkers/cliënten met een
langdurige psychische of psychiatrische beperking tijdens de arbeidsmatige dagbesteding
binnen en/of buiten. Hierbij dient rekening te worden gehouden met de afgesproken kaders en
het genereren van een optimale medewerkerstevredenheid;
• Je maakt een planning en zorgt voor een tijdige en juiste realisatie van de opdrachten.
Daarnaast overlegt de werkcoach regelmatig met de klant over lopende opdrachten en/of
nieuwe (vervolg) opdrachten;
• Een bijdrage leveren aan het begeleidingstraject van de medewerkers/ cliënten op de
werkplaats door middel van signaleren, individuele aandacht voor de doelen van de
medewerker/cliënt en rapporteren in zijn/haar cliëntdossier;

•
•
•

Het beheren van materialen, machines en middelen ten behoeve van het realiseren van de
diverse producten en diensten;
Het bewaken en uitvoeren van relevante ARBO-aspecten en bijbehorende wet- en regelgeving;
Het begeleiden, ondersteunen, motiveren en stimuleren van cliënten in een kwetsbare positie,
zowel in de thuissituatie als op de werkplaats/dagbestedingsplek. Aan de hand van een samen
met de cliënt opgesteld zorgplan, de cliënt ondersteunen en begeleiden bij het behalen van
zijn/haar doelen. Zorgplannen opstellen vanuit de methode “positieve gezondheid” waarin eigen
kracht centraal staat. Hand in hand begeleiding bieden op de verschillende leefgebieden indien
de situatie hierom vraagt. Adequate administratie voeren d.m.v. registreren en rapporteren in
het digitale cliëntdossier.

De collega die wij zoeken
• Heeft een sociaal-agogische opleiding op hbo-niveau afgerond;
• Heeft bij voorkeur ervaring met het begeleiden van mensen met een psychische of
psychiatrische beperking en/of met het begeleiden van mensen met verslavingsproblematiek;
• Heeft inlevingsvermogen, weet met conflicten om te gaan en kan mensen begeleiden en
motiveren naar een volgende stap/niveau;
• Is een flexibele zelfstandige, harde werker, die stressbestendig is en ad hoc problemen oplost;
• Is een teamplayer, je kan samenwerken en overleggen, je kan overtuigen en beïnvloeden, je
kan ethisch en integer handelen, je bent positief, je bent creatief, je kan begrip tonen;
• Kan goed overweg met de programma’s van Microsoft Office;
• Is in het bezit van een rijbewijs;
• Is leergierig.
Arbeidsvoorwaarden
De Relim Groep biedt je een uitdagende functie met toekomstperspectief en een duidelijke opdracht,
in een professionaliserende organisatie met een eigen gezicht en ambitie. Deze functie valt onder
SchoonGMS en is het pakket aan arbeidsvoorwaarden in overeenstemming met deze functie en
hanteren wij de CAO Sociaal Werk, functiegroep 8.
Belangstelling?
Inlichtingen over de functie kunnen worden ingewonnen bij Jacques Starreveld, regiomanager
telnr. 06-54208198.
Stuur je schriftelijke motivatiebrief met actueel CV uiterlijk 4 juli 2021 per mail naar Nadine
Prevoo, n.prevoo@relim.nl met vermelding vacature pedagogisch werker 3.
Deze functie wordt gelijktijdig zowel intern als extern gepubliceerd. Bij gebleken geschiktheid
hebben interne kandidaten voorrang op externe kandidaten. Indien je voor 1 augustus 2021 niets
van ons hebt vernomen, mag je ervan uitgaan dat er geen procedure met je wordt ingezet.
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

