Vacature
Groepsbegeleider 20-24 uur

Onze organisatie
Op elk gezicht een onbezorgde glimlach. Dat is waar we voor staan. Samen, met de jeugdige, zijn gezin,
Hai 5 en de omgeving gaan we op weg naar deze onbezorgde glimlach. Hai 5 is een jeugdhulp
organisatie die handvatten biedt aan jeugdige om zelf deze weg te bewandelen en zich naar vermogen
te ontwikkelen. Vanuit eigen kracht en mogelijkheden kiest de jeugdige zijn eigen route. Hai -5
ondersteunt, faciliteert en stimuleert de jeugdige hierbij. Het ultieme doel van ons is het creëren van
een situatie waar elke jeugdige/ouders/verzorgers ondersteunt door zijn eigen omgeving op weg kan
gaan naar een onbezorgde glimlach, waarbij wij uiteindelijk overbodig zijn.
Wij zijn een waardevolle, verbindende en betrouwbare partner voor alle ouders/verzorger, gemeenten
onderwijsinstellingen en andere ketenpartners.
De functie
Het vergroten van de competenties van de deelnemer. Dat is waar het om draait bij de
groepsbegeleiding bij Hai-5. Vanuit de interesse van de jeugdige worden er diverse leuke en leerzame
activiteiten aangeboden in een vertrouwde en veilige, huiselijke sfeer. Spelenderwijs werkt de
deelnemer aan de doelen die voor hem of haar van toepassing zijn. Dit vraagt om jeugdhulp op maat. De
activiteiten zijn interactief, in kleine, vaste groepen, met veel structuur. De activiteiten worden
aangeboden in diverse clubjes, zoals een kookclub, een crea-club, diverse sportclubs of een natuurclub.
Vanuit zijn of haar eigen interesse werkt iedere deelnemer aan zijn/haar sociaal-emotionele
ontwikkeling. Leidend hierin zijn voorafgestelde leerdoelen. Met ondersteuning van de
zorgprofessionals van Hai-5 ontwikkelen de jeugdigen vaardigheden die hun sterker in hun
maatschappelijke omgeving plaatsen.

Met deze aanpak kan iedere jeugdige die aan onze zorg is toevertrouwd in een veilige en gezonde
omgeving opgroeien en doorgroeien in zijn eigen kracht. En met zijn eigen mogelijkheden uitgroeien tot
een mooi en betekenisvol mens.
De activiteiten zijn meerdere dagen per week, zowel door de week als in het weekend. Ook in de
schoolvakanties gaat het, in aangepaste vorm, door. Want structuur is belangrijk. Zeker voor de
jeugdigen die aan onze zorg zijn toevertrouwd. Daarom werkt Hai-5 is kleine groepen met een vaste
samenstelling. Zowel in participerende jeugdigen als in de begeleiding. Op vaste momenten zien de
jeugdigen dezelfde groepsgenoten en begeleiders. Dat geeft rust en regelmaat.
Jouw profiel
❖ Je beschikt over een afgeronde opleiding minimaal op MBO 4 niveau;
❖ Je bent bereid in weekend/avonden te werken eventueel gecombineerd met slapen ( logeren)
❖ Je vindt het een uitdaging om in dynamische omgeving te werken waarbij je steeds je grenzen
verlegt en streeft naar continue verbetering;
❖ Je staat stevig in je schoenen, je bent besluitvaardig, je staat open voor feedback;
❖ Je hebt actuele kennis van de doelgroep; Je kunt je inleven, denkt in kansen en uitdagingen en
vertrekt vanuit de mogelijkheden van de jeugdige en zijn systeem;
❖ Ten slotte herken jij je in de volgende eigenschappen: oprecht, zelfstandig, flexibel, integer en
verbindend.
Ons aanbod
Een uitdagende functie met ruimte voor innovatie, ontwikkeling en groei in een ambitieuze,
zelforganiserende omgeving. Het betreft een tijdelijke contract waarbij de duur onderling wordt
afgestemd. Inschaling is afhankelijk van opleiding en ervaring. De CAO Sociaal werk is van toepassing op
deze functie.
Belangstelling
Kom jij mee richting geven? Herken jij je aan het voorgaande profiel en wil je ons team komen
versterken, stuur dan je schriftelijke motivatie met C.V. aan f.nicolaes@hai-5.nl vóór 21-4-2021.
De gesprekken vinden plaats op 26 4-2021.

