
 

 

Vacature  
 

Educatief zorgbegeleider specialistische zorg voor onze doelgroep < 12 jaar 

Branche:  Welzijn en maatschappelijke dienstverlening 

Functiegroep:  Sociaal pedagogisch 

Functienaam:  zorgbegeleider educatie specialistische zorg 

Regio:  Groningen 

Opleidingsniveau:  HBO 

Dienstverband:  Bepaalde tijd (1 jaar) met de mogelijkheid tot verlenging 

Aantal uren per week:  minimaal 24 uur per week  

Startdatum functie:  zo spoedig mogelijk 

Salaris:  Maximaal € 4.040,-- (o.b.v. 36 uur/mnd) afhankelijk van leeftijd en ervaring 

CAO:  eigen arbeidsvoorwaarden 

 

Wie zijn wij? 
Horizon begeleiding is een particuliere maatschappelijke onderneming. Wij bieden perspectief aan 

jongeren en (jong)volwassenen met een autisme spectrum stoornis (ASS), angststoornis of daarmee 

vergelijkbare problematiek en daardoor ernstig belemmerd worden in hun ontwikkeling op een of 

meerdere levensgebieden. Bij onze organisatie werken circa 100 personen (in loondienst, op 

detacheringsbasis of ZZP). Wij werken met zelforganiserende regioteams, die actief betrokken zijn bij 

de inrichten en de vormgeving van de locaties waardoor het mogelijk is om flexibel in te spelen op de 

ontwikkelingen in de markt en zich strategisch te positioneren in de eigen regio. Daarnaast zijn op 

centraal niveau overkoepelende ondersteunende diensten georganiseerd. 

Wie zoeken wij? 
Voor ons team aan de Beijumerweg in Groningen zijn wij op zoek naar een nieuwe collega die 
energie krijgt van de dynamiek van deze unieke jonge kinderen. Wil jij het kind achter het gedrag 
leren kennen? Dan komen we graag met je in contact. Wat wij verder nog van je verwachten is dat 
je 

- beschikt over een afgeronde HBO opleiding en lesbevoegdheid relevant voor het werkveld 
- outside the box kunt denken en handelen 
- veranderkundig kunt handelen 

- maatwerk levert op didactisch niveau 
- beschikt over analyserend vermogen 
- in staat bent om op een actieve en toegankelijke wijze contact te leggen 
- vraag- en oplossingsgericht werkt 
- je doel- en resultaatgericht werkt 



- in staat bent om je op een consistente en betrouwbare manier te verantwoorden aan 
verschillende partijen (waaronder scholen) waarmee jij in de uitvoering van je werk te 
maken krijgt 

- professioneel en kwaliteitsgericht bent 
- ondernemend bent, domein overstijgend denkt en uitblinkt in creativiteit 
- je staande kunt houden in een dynamische werkomgeving 

 

Spreekt bovenstaande je aan en kun jij met jouw talent van toegevoegde waarde zijn binnen onze 

organisatie? Laat het ons weten want wellicht kunnen we iets voor elkaar betekenen. Je motivatie 

en CV kun je mailen naar: hrm@horizonbegeleiding.nl. Voor vragen kun je contact opnemen met 

onze regiomanager van team Groningen, Diana Buurma, tel.nr. 06-38312790. 
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