
Vacature Ambulant begeleider Kop-Zorg Autstekend 
 
Functieomschrijving 
Kop-Zorg is het centrum in Alkmaar waar ieder kind en jongvolwassene ongeacht achtergrond, 
met welk psychisch en of opvoedkundig probleem dan ook, de allerbeste hulp en begeleiding 
krijgt waardoor het zich optimaal kan ontwikkelen. Kop-Zorg bestaat uit 6 verschillende takken. 
Kop-Zorg Autstekend, dat zich richt op jongeren met ASS en/of AD(H)D tot 18 jaar, is op korte 
termijn op zoek naar een: 

Ervaren Ambulant Begeleider (m/v) 

24-36 uur per week 

In deze functie begeleid en ondersteun je onze cliënten (kinderen en jongvolwassenen). Met 
individuele gesprekken begeleid je kinderen en jongvolwassenen richting meer zelfstandigheid en 
geeft (in)zicht in eigen handelen. Je brengt ze sociale vaardigheden bij en begeleidt ze bij 
groepsactiviteiten. Kortom, je steekt graag de handen uit de mouwen! 

Wie zoeken wij? 
We zoeken iemand die echt werkervaring heeft in een soortgelijke functie en iemand die affiniteit 
heeft met de doelgroep. Naast enthousiasme, betrokkenheid bij onze doelgroep, geduld en een 
goed inlevingsvermogen heb je een relevante HBO-opleiding (SPH, Pedagogiek, Social Work) 
afgerond. Je hebt goede schriftelijke vaardigheden ten aanzien van rapportages en het schrijven 
van ondersteuningsplannen. Je hebt ervaring in multidisciplinaire overleggen waarin jij de client 
op de voorgrond hebt staan. 

Vanzelfsprekend ben je cliëntgericht en communiceer je duidelijk, zowel mondeling als schriftelijk. 
Je bent flexibel en kunt creatief omgaan met verschillende situaties, en bent tevens in het bezit 
van een rijbewijs. 

Wat bieden wij? 

Een mooie functie in een jong en bevlogen team, dat graag het verschil wil maken voor haar 
cliënten. Het team heeft de kwaliteit van de begeleiding hoog in het vizier staan. Wij bieden een 
salaris conform cao GGZ schaal 40 of 45 (afhankelijk van opleiding en ervaring). In eerste 
instantie krijg je een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd voor de duur van één jaar. 

Lijkt dit je wat? 

Solliciteer dan meteen door je CV en motivatie op te sturen naar info@kop-zorg.nl 
Meer informatie? Kijk op www.kop-zorg.nl. Heb je vragen over deze vacature bel dan naar 072 
844 0910. 

Contractduur 12 maanden 

Uren: 24-36 per week 

Soort dienstverband: Bepaalde tijd 

 


