Vacature: Coördinator Jeugd en Individuele
begeleiding (28-32 uur, werkdagen in overleg)
Samen aansturen, coördineren en uitvoeren

Wij zijn Levin en met 140 medewerkers
leveren wij zorg voor iedereen met een
beperking met een PGB. Dit doen wij bij
onze wooninitiatieven, op school, bij
naschoolse- en vakantieopvang, thuis
en tijdens onze logeerweekenden.
Onze klanten van alle leeftijden
hebben ieder een eigen zorgvraag.
Per 1 maart 2021 zoeken wij een
Coördinator Jeugd en Individuele
begeleiding. Een combinatie-functie,
die je in duobaan uitvoert, met veel
uitdaging en verschillende werkzaamheden!
Samen stuur je het team van
jeugdbegeleiders en het team van
individuele begeleiders aan. Zelf draai
jij ook mee in het rooster zodat jij het
persoonlijk contact met onze klanten
houdt.

Dit ben jij:
o Jij hebt een afgeronde, zorg gerelateerde opleiding op
HBO niveau. Ervaring met (Z)MLK is een pré.
o Jij gaat uitdagingen vooral niet uit de weg en benut
kansen.
o Jij bent verantwoordelijk, benaderbaar en stuurt
begeleiders aan op een gestructureerde en
motiverende manier.
o Jij werkt graag zelfstandig en ook graag samen met
andere collega’s en bent klantgericht.
o Jij kunt goed organiseren, zonder stress en bent
creatief.
o Jij hebt (enige) kennis van PGB en PGB-administratie.
o Je bent in het bezit van een rijbewijs.
Dit ga jij doen:
• Jij zorgt samen met je collega coördinator voor de
planning van kind en medewerker en verzorgt
verzuim- en verlofbegeleiding.
• Jij coördineert de logeerweekenden en samen met je
duo-collega de naschoolse- en vakantieopvang en de
individuele begeleiding. Daarnaast sturen jullie samen
de teams aan.
• Jij ziet kansen en mogelijkheden om de diensten uit te
breiden en organiseert dit waar mogelijk.
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Jij werkt je dagen in overleg met je duo-collega.
Eén keer in de drie weken open jij de logeerweekenden
op de vrijdagmiddag.
Jij bent flexibel, stemt samen met je duo-collega de taken
af en springt in waar nodig.
Jij overlegt regelmatig met de zorgmanager en collegacoördinatoren.

Dit bieden wij jou:
• Werken voor een persoonlijk klein bedrijf met korte
lijnen en zowel op locatie als op kantoor.
• Inzetten voor verschillende doelgroepen met diverse
beperkingen.
• Een veelzijdige combinatiefunctie met zowel
coördinerende als uitvoerende werkzaamheden.
• Ruimte voor eigen initiatieven en uitdagingen.
• Een dienstverband van 12 maanden met een proeftijd
van één maand, met uitzicht op een vast dienstverband.
• Een werktelefoon en laptop.
• Een salaris op basis van leeftijd en ervaring, cao-VVT,
FWG 50.
• Eindejaarsuitkering, kerstpakket en deelname
pensioenfonds via Zorg & Welzijn.

Interesse?:
Wij zijn benieuwd naar jouw
motivatie en CV. Je kunt deze vóór
18 januari 2021 mailen naar
Xandra Visscher, zorgmanager via:
x.visscher@levin-zorg.nl.
De sollicitatiegesprekken vinden
plaats in de 3e en 4e week van
januari 2021.
Werkgebied:
Verschillende locaties in de regio
Haaglanden.
Kantoor Levin:
Laan van Vredenoord 33,
2289 DA Rijswijk
Kijk op onze website voor meer
beelden en verhalen over onze
medewerkers en klanten.
www.levin-zorg.nl of op Facebook:
facebook.com/LevinZorg.

