SPEEDDATEN
Tijdens de Ontdek de Zorg Week (16 t/m 21 maart 2020) organiseren we bij LIMOR in
verschillende regio’s speeddates. Grijp deze kans, kom kennismaken en wie
weet....mogen we jou straks verwelkomen als nieuwe collega bij onze unieke, bevlogen
organisatie!
Trajectregisseur
We zijn regelmatig op zoek naar Trajectregisseurs. Zie omschrijving hieronder.

Dit ga je doen
Trajectregisseur is een uitdagende functie binnen LIMOR. Als trajectregisseur ben je
verantwoordelijk voor het aanmeld- en intakeproces en het complete begeleidingstraject. Je
werkzaamheden stem je af in dialoog met de cliënt en in samenwerking met de andere
betrokken disciplines.

Iets specifieker
We hebben een flinke wensenlijst. We willen namelijk het beste voor onze cliënten. Wij zijn
bevlogen, integer, ondernemend en samenwerkend en verwachten dat nieuwe collega’s dit ook
zijn en bewijzen in hun werk. Daarnaast noemen we enkele belangrijke punten specifiek voor
deze functie. Uiteraard komen er meer ter sprake als we je mogelijk uitnodigen voor een
gesprek.
•

Je stelt de zorgvraag van de cliënt vast en beoordeelt de geschiktheid en de
mogelijkheid op financiering van het traject.

•

Je stelt in samenspraak met cliënt en de trajectondersteuner het maatwerk
begeleidingsplan vast, zo nodig in overleg met externe disciplines.

•

Je bent verantwoordelijk voor het vaststellen van de doelen conform de gehanteerde
methodiek Situationeel Begeleiden (SB).

•

Je bent eindverantwoordelijk voor de planning en organisatie van activiteiten beschreven
in het begeleidingsplan.

•

Je draagt bij aan het ontwikkelen van beleid van de voorziening.

Wat we vragen
Je opleidingsniveau is HBO MWD, Social work, SPH, V. Je hebt kennis van relevante
methodieken, rehabilitatievisie en sociaal wetenschappelijk theorieën over menselijke gedrag,
groepsdynamica, socialisatie- en systeemtheorieën. Over psychiatrische en psychosociale
problematiek kun je ons nog het nodige vertellen. Ook omdat je minstens twee jaar recente
werkervaring in een vergelijkbare functie hebt. Verder ben je creatief in het bedenken en
organiseren van toeleiding naar werk of dagbesteding.

Wat we bieden
We hebben een open bedrijfscultuur: je krijgt de ruimte het beste uit jezelf en uit de cliënt te
halen en mee te denken met de organisatie. Je collega’s zijn gepassioneerd in hun werk en
tonen zich betrokken bij zowel hun cliënten als naar collega’s en de organisatie.
LIMOR valt onder de cao voor Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening. Naast deze
afspraken biedt LIMOR je een aantal aantrekkelijke secundaire arbeidsvoorwaarden aan.

Salaris
De rechtspositie vindt plaats conform cao.
•

Inschaling schaal 8 (maximaal € 3.426 ,- bij een fulltime dienstverband).

Meer weten
Voor meer informatie neem je contact op met de afdeling P&O via sollicitaties@limor.nl

Aanmelden speeddate
Stuur je aanmelding en CV vóór 2 maart 2020 o.v.v. “speeddate [regio]” naar:
sollicitaties@limor.nl. Ongeveer een week voorafgaand aan de speeddate dag ontvang je meer
informatie over het exacte tijdstip waarop we je verwachten en over het programma. We hopen
op een mooie ontmoeting!

