Vacature creatief sociaal werker (m/v)
Happy Move is een jonge maar zeer snel groeiende ambitieuze organisatie, die begeleiding biedt aan
jongeren en volwassenen met een autisme spectrum (en/of aanverwante) stoornis. De activiteiten
staan zoveel mogelijk in het teken van dieren en natuur.
Vanwege groei van de organisatie is Happy Move per direct op zoek naar een creatief sociaal werker
(M/V).
Aantal uur: Variabel maar max. 12 uur per week, verdeeld over variabel aantal dagen.
Werkzaamheden:
 Verzorgen van de programma’s voor groepsbegeleiding en logeeractiviteiten.
 Bedenken van activiteiten op knutsel-, bak-, sport-, spelgebied. De activiteiten staan waar
mogelijk in het teken van dieren en natuur en er wordt rekening gehouden met de tijd van het
jaar.
 Verzorgen van materiaal voor de activiteiten.
 Activiteiten op locatie voorbereiden.
 Beheer van de voorraden van knutsel-, bak-, sport- en spelmaterialen op alle locaties.
Wij vragen:
Een enthousiaste creatieveling die bekend is met de doelgroep van Happy Move.
Iemand die goed zelfstandig kan werken, maar ook constructief kan overleggen met begeleiders.
De nieuwe creatief sociaal werker is creatief, stressbestendig, heeft een goed planningsinzicht, is
goed in overzicht bewaren en is een organisatietalent. Hij/zij werkt gestructureerd, is creatief, handig
met de computer en heeft hart voor de doelgroep. De creatief sociaal werker is flexibel, in staat om
tussen de verschillende locaties heen en weer te reizen en werkt hoofdzakelijk vanuit huis.
Het is een solistische functie, waarbij tegelijkertijd goede communicatie en samenwerking met de
begeleiders onontbeerlijk is.
De creatief sociaal werker is het liefst geschoold als sociaal werker of heeft ten minste ervaring in het
werken met de doelgroep van Happy Move.
Opleidingsniveau, verkregen door opleiding of werkervaring, is MBO+.
De kandidaat is in het bezit van een rijbewijs en eigen vervoer en is woonachtig in regio Drechtsteden.
Wij bieden:
Een uitdagende parttime functie met ruimte voor eigen inbreng. Het is een nieuwe functie, waarin je de
kans krijgt om, in nauwe samenwerking met de teamleiders, een heel eigen systeem op te zetten voor
het maken van programma’s.
Je maakt deel uit van een klein, gezellig team binnen een dynamische, groeiende organisatie.
Werkdagen en –uren in overleg.
Interesse?
Stuur je motivatie en CV per e-mail aan info@happymove.nl
Voor meer informatie over de functie kun je contact opnemen met Ernest Dirckx, via mail aan
administratie@happymove.nl of per telefoon op nummer 06-53.54.39.01.
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