
             

 
 

Op zoek naar een BuitenGewoon leuke baan? 

 
. 

 
 

BuitenGewoon Raamsdonk is een kleinschalige zelfstandige zorgaanbieder en biedt betrokken en 
professionele begeleiding aan jeugdigen met autisme en belevingsgerichte dagbesteding voor seniore 

mannen met geheugenproblematiek.  

Voor de begeleiding van jeugdigen met autisme zijn we per direct op zoek naar een 

JEUGDZORGWERKER C 

Uren in overleg. 

De Functie:    Als Jeugdzorgwerker C heb je een zeer afwisselende functie. Je bent (mede-) verantwoordelijk voor 
een aantal van onze jeugdigen. Je werkzaamheden bestaan uit het bieden van groepsbegeleiding en individuele 
begeleiding aan jeugdigen en hun gezinnen. Je bouwt een vertrouwensrelatie met hen op en bent hun eerste 
aanspreekpunt. Je stelt zorgplannen op, rapporteert over de voortgang en evalueert met alle betrokken partijen.  
De begeleiding kan zowel bij BuitenGewoon als in de thuissituatie van de jeugdige plaatsvinden. Je werkt samen 
met de jeugdige en diens netwerk doelgericht aan diverse hulpvragen en problematieken. Denk hierbij aan 
hulpvragen op het gebied van emotieregulatie, sociale vaardigheden, zelfredzaamheid, schooluitval en opvoed- en 
ontwikkelingsvragen. 

Wie ben jij?     Je hebt een afgeronde HBO-opleiding (Social Work, MWD, SPH, Pedagogiek, Toegepaste 
Psychologie), een SKJ-registratie, minimaal 3 jaar relevante ervaring met de doelgroep en bent bereid om periodiek 
op vrijdagavond en/of zaterdag te werken. Je bent in het bezit van een rijbewijs en eigen auto en woont binnen 
een straal van 30 km van Raamsdonk. Daarnaast beschik je over de volgende eigenschappen: 

•  Je bent flexibel, oplossingsgericht en kunt zowel goed samen- als zelfstandig werken. 
•  Je bent creatief en weet mensen te motiveren en activeren. 
•  Je kunt reflecteren op je eigen handelen en neemt verantwoordelijkheid. 
•  Je bent betrokken en empathisch 
•  Je bent oprecht en betrouwbaar  
•  Je kunt informatie in begrijpelijke taal overbrengen, zowel mondeling als schriftelijk. 

Wat bieden wij?    Een zelfstandige baan in een klein team van enthousiaste, betrokken en deskundige 
professionals, een prettige, groene werkomgeving en veel ruimte voor eigen inbreng. In eerste instantie een min-
max contract (uren in overleg) voor bepaalde tijd, waarbij afhankelijk van de wederzijdse tevredenheid een 
verlenging zeker tot de mogelijkheden behoort. Het salaris is conform CAO Jeugdzorg, schaal 8. 

Solliciteren?    Stuur je cv met motivatie naar info@buitengewoonraamsdonk.nl of per post. Heb je nog vragen? 
Kijk op www.buitengewoonraamsdonk.nl of neem contact met ons op.  
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