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De Marshoeve is een zorginstelling die zich richt op de begeleiding van jongeren en
(jong)volwassenen met een gedrags- en/of ontwikkelingsproblematiek. Op een unieke plek aan de
voet van de Lemelerberg, omringd door groen en paarden bieden wij de jongeren de kans om zich
door te ontwikkelen en talenten te ontdekken.
We typeren ons door nét een stap extra te zetten voor de jongeren. Altijd wordt er gekeken naar hoe
wij de beste zorg en ruimte kunnen bieden. En niet alleen voor onze doelgroep, zeker ook de
medewerkers krijgen volop mogelijkheden om door te ontwikkelen.
De Marshoeve groeit en daarom zijn we op zoek naar een topper in de zorg! Een ervaren en
vakkundige groepsbegeleider die stevig in de schoenen staat. In deze functie begeleid jij de jongeren
en (jong)volwassenen van onze woongroep, rapporteer je voortgang en bevindingen en heb je nauw
contact met ouders, verzorgers en behandelaren. Samen met je collega’s draag jij zorg voor de client,
het netwerk en je team. Jij zorgt dat plannen gevolgd worden en iedereen op de hoogte is.

Herken jij jezelf hierin?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

In het bezit van een MBO-4 of HBO zorg gerelateerd diploma
Flexibel inzetbaar, dus ook weekenden
Aantoonbare werkervaring als woonbegeleider
Communicatief sterk
Positief en vakbekwaam
Gedreven om door te groeien
Goed in het omgaan met soms een complexe zorgvraag
Minimaal 32 tot 36uur beschikbaar
In het bezit van rijbewijs B
Steeds enthousiaster terwijl je deze vacature tekst leest

Een pré als je ervaring / affiniteit met paarden hebt!

Dan bieden wij:
•
•
•
•
•
•

Een mooie uitdagende doelgroep
Een hecht, open en eerlijk team
Een team dat bestaat uit therapeuten, pedagogisch medewerkers en een GZ psycholoog
Fijne werksfeer
Marktconform salaris
Ruimte om jezelf door te ontwikkelen

Enthousiast?
Reageren is mogelijk zolang de vacature online staat. Wacht niet te lang, met goede kandidaten gaan
we meteen in gesprek. Verloopt het sollicitatieproces zowel voor jou als de collega’s positief, dan
geven we je de kans een dagdeel mee te lopen.

Stuur je C.V. en motivatiebrief t.n.v. Annelie van ’t Klooster naar a.vantklooster@demarshoeve.nl
Voor vragen kun je contact opnemen met Annelie per mail of via 0613103262.
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