Stumass zoekt ter uitbreiding voor de locatie Nijmegen per direct een

Woonbegeleider (m/v) voor 16 uur per week.
Over Stumass
Stumass (STUdenten Met ASS) biedt op ruim 30 locaties door heel Nederland woonbegeleiding aan
HBO en WO studenten met een autisme spectrum stoornis (ASS). Wij helpen studenten met ASS om
succesvol te studeren en begeleiden hen naar zelfstandig wonen. Dit doet Stumass door de
zelfredzaamheid van haar cliënten te vergroten en vaardigheden te ontwikkelen die nodig zijn om
succesvol te studeren en om uiteindelijk zelfstandig te kunnen wonen. In een studentenhuis van
Stumass wonen gemiddeld 7 studenten. Cliënten hebben een eigen kamer en maken daarnaast
gebruik van een gezamenlijke woonkamer, keuken, badkamer en eventueel een tuin. Van 's
morgens 8 tot 's avonds 22 uur is er begeleiding door een zelfsturend team van HBO geschoolde
woonbegeleiders. Buiten deze tijden en in weekenden is er voor noodgevallen een telefonische
bereikbaarheidsdienst (deze wordt door het management gedraaid). Stumass is een jonge
organisatie, die zich kenmerkt door korte lijnen en grote ambities.

Functie
Als woonbegeleider bied je een veilig, prettig leefklimaat voor de cliënten woonachtig bij Stumass.
Je stelt daarbij alles in het werk om het welbevinden en de zelfredzaamheid van de cliënt zo te
vergroten dat hij/zij succesvol zijn/haar studie kan afronden en zelfverzekerd genoeg is om
eventueel met ambulante begeleiding de weg naar een werkend leven te vinden.

Taken en verantwoordelijkheden
•
•
•
•
•
•
•

Bieden van een veilig en prettig leefklimaat.
Aanbrengen van structuur en overzicht in de dag/week.
Begeleiden bij plannen, uitvoeren studietaken. Alsmede bewaken voortgang studie.
Begeleiden bij op tijd en correct afhandelen financiële zaken, maatschappelijke deelname,
boodschappen doen, deelname aan uitgaansleven.
Persoonlijk begeleider stelt naar aanleiding van het verkregen zorgplan, samen met de
student leerdoelen op en evalueert deze.
Persoonlijk begeleider bouwt een vertrouwensband op met de student waarin
professionaliteit en betrokkenheid samengaan.
Geven van trainingen ter vergroting zelfredzaamheid en sociale vaardigheden.

Functie eisen
•
•
•
•
•
•
•

Relevant diploma op hbo-niveau (sph/cmv/hbo-pedagogiek)
Minimaal 2 jaar relevante werkervaring
Kennis van en enthousiasme voor autisme spectrum stoornissen
Praktische, creatieve en betrokken houding
Goede communicatieve en sociale vaardigheden
Zelfstandig kunnen en willen werken
Flexibel inzetbaar zijn

Arbeidsvoorwaarden
Het betreft een contract van ongeveer 6 maanden met uitzicht op verlenging. Salariëring en overige
arbeidsvoorwaarden conform de CAO voor de Geestelijke Gezondheidszorg (FWG 45).

Meer informatie
Voor meer informatie betreffende de functie kun je contact opnemen met het team in Nijmegen.
Telefonisch bereikbaar op (06)39719210. Meer informatie over Stumass vind je op www.stumass.nl

Solliciteren?
Wil je een bijdrage leveren aan een jonge, ambitieuze organisatie?
Stuur dan je sollicitatie t.a.v. Wilke Bakelaar via het sollicitatieformulier op de website van Stumass.
Vermeld vacaturecode: s-112 in het sollicitatieformulier.
Alleen sollicitaties die op deze wijze worden verstuurd kunnen wij in behandeling nemen.
Sollicitatieformulieren ingevuld voor 3 januari 2018 worden meegenomen in de procedure. Op dit
moment is het nog niet bekend wanneer de gesprekken plaatsvinden.
•
•
•

De procedure zal gelijktijdig in- en extern plaatsvinden.
Wanneer je een afstand tot de arbeidsmarkt hebt nodigen we je ook uit om te solliciteren.
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld

