Bij Sigma Zorg sta jij als begeleid(st)er centraal! Wij zijn op zoek naar jou!
Sigma Zorg is een snel groeiende thuiszorgorganisatie die al bijna 10 jaar bestaat en zorg levert in heel
Amsterdam. Sigma Zorg bestaat uit een divers team en hecht belang aan professionele zorg in een
vertrouwde omgeving. Per direct zijn wij op zoek naar:

Ambulant begeleider (m/v)
(16-24 uur per week)

Een ambulant begeleider bij Sigma Zorg begeleidt cliënten met uiteenlopende (zorg)vragen. Dit gebeurt
volgens de in het individuele zorgdossier vastgestelde richtlijnen. Je ondersteunt cliënten bij het oplossen
van praktische problemen en het duurzaam verbeteren van hun situatie. De begeleiding vindt plaats op
afspraak bij de cliënt thuis.

Wat biedt Sigma Zorg:


Flexibele of vaste invulling van je uren



Salaris is conform CAO VVT



Uitstekende scholingsmogelijkheden



Eindejaarsuitkering

Wat onderscheidt Sigma Zorg van andere thuiszorg organisaties?
Bij Sigma Zorg staan onze medewerkers centraal en wordt gestreefd naar optimale
medewerkerstevredenheid en teamspirit. De medewerkers van Sigma Zorg worden zeer gewaardeerd.
Sigma Zorg kent de medewerker persoonlijk en luistert naar de wensen. Daarnaast hechten wij waarde aan
je persoonlijke ontwikkeling. Sigma Zorg organiseert regelmatig cursussen voor medewerkers en als je een
opleiding wilt volgen dan kan dat ook! Door de uitdaging als Ambulant Begeleider bij Sigma Zorg aan te
gaan, zorg jij voor een positieve verandering! Jij gaat werken met een leuk team, hebt baanzekerheid,
flexibele werktijden op jou afgestemd, goed salaris, veel ontwikkelmogelijkheden en de persoonlijke
aandacht die jij verdient!

Wat willen we van jou?


Je bent in het bezit van een diploma MBO maatschappelijke zorg of HBO Maatschappelijk
Werk en Dienstverlening (Social Work)



Je hebt ervaring als ambulant begeleider



je hebt een zelfstandige werkhouding en neemt je verantwoordelijkheid



Goede communicatieve vaardigheden



Kennis van de sociale kaart van Amsterdam



Werken met RIS en Nedap ONS is een pré



Je staat stevig in je schoenen en kunt goed omgaan met weerstand



Je woont in Amsterdam

Herken jij jezelf in bovenstaande? Stuur dan je CV en een korte motivatie naar hrm@sigmazorg.nl .

Wil je meer informatie over de functie?
Neem dan contact op met Najia el Morabeti, Afdeling HRM op telefoonnummer 020-3342887 (ma, woe,
vrijdag).

