
 

Vacature HBO of HBO +niveau 

Eschrand Autizorg is een zorgorganisatie, die gevestigd is in een buitengebied op een mooie 
ruime locatie en daar begeleiding biedt aan kinderen en jongeren met autisme, op naschoolse 
dagen en tijdens vakanties, in de weekenden wordt dit uitgebreid met logeren. 

Door het toenemen van het aantal zorgvragers en de veranderingen in de zorg, zijn wij 
doorlopend op zoek naar nieuwe collega's voor 16 - 28 uur. 

Meer uren zijn bespreekbaar, dit is afhankelijk van de kennis en de ervaring met ASS 

Voor het werken op de Eschrand is het van belang dat jij als begeleider de passie als wel de 
praktische en inhoudelijke kennis van ASS bezit en ruime werkervaring hebt met deze doelgroep. 

Graag buiten bezig, een doener bent. 

Ben jij de nuchtere, praktische, realistische, betrokken, deskundige en ervaren groepsleider(ster). 

Heb jij een afgeronde diploma op HBO of HBO +niveau, kennis, werkervaring en passie voor de 
doelgroep met ASS in combinatie met het buitenleven, dan moet je echt solliciteren! 

Kun jij onderstaande punten afvinken op jouw CV, 

 Meerdere jaren kennis en werkervaring met ASS in een groep is een absolute 
voorwaarde.  

 Aantoonbare afgeronde en gerichte HBO of HBO+ opleiding en aanvullende ASS kennis 
 Flexibel inzetbaar 
 Kennis van PB-schap ( persoonlijk begeleider) en het maken van zorgplannen. 
 Openheid, directe communicatie, kortom assertief zijn. 
 Goede zelfreflectie 
 In een team als ook solistisch kunnen werken. 
 Eenduidig naar deelnemers en collega's, zeggen wat je doet en doen wat je zegt 
 Deelnemer staat centraal 
 Gedrevenheid, passie, collegiaal 
 Handen uit de mouwen mentaliteit 
 Geen negen tot vijf mentaliteit 
 Stevig in je schoenen staan 
 Werk als belangrijk onderdeel van je leven ervaart 
 Praktisch, creatief, realistisch, nuchter. 
 Inzicht hebben in en overzicht kunnen bieden en houden op 

 

Eschrand autizorg 
Esweg 29 
7688 RA Daarle [OV] 
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info@eschrand.nl 

 


