Vacature Trajectbegeleider
Organisatie:
Locatie:
Opleidingsniveau:
Uren/week
Ingangsdatum functie
Sluitingsdatum

De Moestuin Maarschalkerweerd
Utrecht
HBO
32 uur/week, een duo functie van 2 x 16 uur is ook mogelijk
Bij voorkeur 1 februari 2020
31-12-2020

OVER DE MOESTUIN

De Moestuin ligt op een kwartier fietsen van het centrum, aan de oostkant van Utrecht tussen de
sportvelden van Kampong en het stadion. De sociale onderneming bestaat uit verschillende
onderdelen: een biologische Tuinderij met kleine dierenweide, Moestuinwinkel, Lunchcafé en feesten vergaderlocatie De Oranjerie.
Wij zijn een klein, informeel, publieksgericht bedrijf en bieden aan onze deelnemers met een afstand
tot de arbeidsmarkt verschillende arbeidsmatige trajecten:
- sociale activering
- arbeidsmatige activering
- participatie en re-integratie
De Moestuin is voor het grootste deel afhankelijk van commerciële inkomsten uit de bedrijfsvoering.
Daarnaast komt een beperkt deel uit vergoedingen voor de 70 deelnemers die hier werken in de
arbeidsmatige trajecten.
MET WIE GA JE WERKEN

De Moestuin richt zich op mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Kwetsbare mensen uit de
samenleving die door psychische en/of lichamelijke klachten of een achtergrond in de verslavingszorg
niet of nog niet in een regulier bedrijf kunnen werken. De deelnemers kunnen op eigen niveau en
tempo meewerken in één of meerdere van de onderdelen van het bedrijf.
Onze doelgroep is breed. Er werken bij De Moestuin deelnemers met een beschikking voor de ‘Wet
Maatschappelijke Ondersteuning’ (WMO), maar ook deelnemers die een indicatie ‘Wet Langdurige
Zorg’ (WLZ) hebben. De Moestuin is er voor mensen die extra ondersteuning nodig hebben om weer
te participeren binnen de arbeidsmarkt.
Het team van de Moestuin bestaat uit de directeur, een bedrijfsleider, een administratief medewerker
en verschillende vakkrachten: tuinders, koks en bediening Verder werken we met een gemotiveerde
groep vrijwilligers en wordt de horeca in het hoogseizoen ondersteund door verschillende zzp’ers.
WAT GA JE DOEN

Je wordt het gezicht van De Moestuin voor de zorgkant. Ook al werk je samen voor het publiek en de
deelnemers, je werkt grotendeels zelfstandig op gebied van de zorg

-

-

-

Je bent verantwoordelijk voor de toeleiding en de intake van nieuwe deelnemers, het
opstellen en evalueren van werkportfolio’s en de begeleiding van de voortgang van de
deelnemers. Je begeleidt de deelnemers bij hun ontwikkeling en arbeidsmatige activering.
Je onderhoud contacten met de Gemeente, sociale partners en verwijzende instanties. Je
bent samen met de directeur het visitekaartje van De Moestuin Zorg B.V. voor het sociale
netwerk.
Je ondersteunt de vakkrachten in hoe zij de deelnemers het beste kunnen activeren.
Jij draagt zorg voor het afhandelen van zorgdeclaraties en de bijbehorende administratie.

WIE ZOEKEN WE

-

Jij hebt een passende opleiding op HBO werk- en denkniveau met ervaring in de psychiatrie en
met het activeren van de doelgroep.
Jij hebt kennis van wet en regelgeving op het gebied van arbeidsmatige activering en
arbeidsintegratie.
Jij hebt ervaring met de sociale kaart van Utrecht en bent proactief in het leggen en
onderhouden van contacten.
Jij hebt ervaring in het begeleiden van deelnemers in arbeidsmatige trajecten.
Jij weet onze deelnemers goed te motiveren en te stimuleren.
Jij kan de balans tussen vertrouwde en veilige nabijheid en gepaste afstand bewaken.
Jij hebt ervaring in het ondersteunen van collega’s op het gebied van omgaan met en
activeren van de doelgroep.
Jij hebt naar collega’s een transparante houding.
Jij bent zelfstandig in je werk en je kan in teamverband werken.
Jij bent flexibel en werkt probleemoplossend
Jij weet waar je sterke en zwakke kanten liggen en zelfreflectie is vanzelfsprekend.

DIT BIEDEN WIJ

Een hele leuke uitdagende functie die geen dag hetzelfde zal zijn, op één van de mooiste plekjes van
Utrecht:
-

Binnen deze functie wordt je werkzaam in de Zorg B.V. van De Moestuin Maarschalkerweerd
Je komt in eerste instantie in dienst op basis van een jaarcontract, met uitzicht op een vast
dienstverband.
Het aantal contracturen is bespreekbaar (32 uur/week of 16 uur/week in een duo functie).
De salariëring vindt plaats volgens FWG 45/50 van de CAO gehandicaptenzorg. Inschaling is
afhankelijk van je opleiding en ervaring. De arbeidsvoorwaarden zijn conform deze CAO.

SOLLICITEREN

Ben je enthousiast geworden stuur dan je motivatiebrief en CV naar pieter@moestuinutrecht.nl.
Mocht je vragen hebben over deze vacature kun je die mailen naar pieter@moestuinutrecht.nl. Wil je
over je vraag teruggebeld worden? Laat dan per mail even je nummer achter.
Je ontvangt een ontvangstbevestiging. Wij nemen na de sluitingsdatum van deze vacature contact met
je op over het vervolg van de sollicitatieprocedure.

