
 

 
 
 

Vacature Pedagogisch medewerker Ambulant en voor team Groei 
(24-36 uur per week) 
 
Wie zijn wij:  
Grijp het leven is een zorgorganisatie voor kinderen, jeugdigen en (jong)volwassen met leer-, 
ontwikkel- en/of gedragsproblematiek. We bieden ambulante begeleiding, groepsbegeleiding, 
woonbegeleiding en begeleiding bij (dreigend) schooluitval (GROEI-trajecten).  
 
Ons werkgebied is Noord Limburg, Midden Limburg en Zuidoost Brabant. We begeleiden thuis, op 
school of op onze locaties in Meijel en Panningen. In deze regio’s werken we intensief samen met 
andere zorgaanbieders. 
 
We werken volgens het principe van zorg op maat en proberen door middel van flexibiliteit en 
expertise zo goed mogelijk aan te sluiten bij iedere hulpvraag. We stimuleren lef en ondernemer-
schap en bieden mensen met een hulpvraag en hun omgeving grip en perspectief op hun toekomst 
zodat ze het leven weer kunnen grijpen. 
 

Ter uitbreiding van ons team zijn wij op zoek naar een 
Pedagogisch medewerker 24-36 uur per week 

 
(wij zoeken kandidaten voor de regio’s Noord Limburg, Midden Limburg en omgeving 

Helmond) 
 

Wat ga je doen? 
Als Pedagogisch medewerker kom je te werken binnen meerdere onderdelen van Grijp het leven. 
Zowel binnen zorg-onderwijs (Groei) waarbij je o.a. jeugdigen begeleidt in hun algemene dagelijkse 
ontwikkeling en hen ondersteunt bij het onderwijs (leerstof uitleggen, helpen met huiswerk). 
 
Ook werk je als ambulant begeleider waarbij je individuele begeleiding biedt vanuit de thuissituaties 
of locaties van Grijp het leven in Panningen en Meijel. De hulpvraag van kind en de ouders neem je 
als uitgangspunt. De problematiek kan zich op meerdere gebieden voordoen. Je kiest vooral een 
praktische insteek. 
 
Je komt te werken in een regio die volop in ontwikkeling is en waarin Grijp het leven de komende 
jaren een zinvolle bijdrage wil leveren om jeugdigen en (jong)volwassenen te leren hun eigen plaats 
in de samenleving (weer) in te nemen.  
 
Behalve het werken met de jeugdigen/jong volwassenen behoort het voeren van overleg met 
ouders/verzorgers en collega’s ook tot jouw takenpakket. De organisatie van het werk vraagt om het 

schrijven van concrete rapportages, het opstellen van dagstructuren en zorgplannen. 
 
 

Wie zoeken wij? 

• Een ambitieuze, zelfstandige en ervaren zorgprofessional met een afgeronde HBO opleiding 

(Social Work, Pedagogiek, enz); 

• SKJ geregistreerd of bezig met registratie. 



 

• Iemand die ervaring heeft met groepsdynamiek en affiniteit met jeugdigen met leer-, ontwikkel- 

en/of gedragsproblematiek en hun (sociale) netwerk; 

 

• Iemand die proactief is, oplossingsgericht, een creatieve denker en die rust en structuur kan 

bieden; 

• Flexibiliteit in taken. Daar je binnen meerdere afdelingen te werken komt, vergt dit veel van je 

inlevings- en aanpassingsvermogen; 

• Bij in dienst treden vragen wij een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). 

 

 

Waarom zou je bij ons willen werken: 

• Hou je van veelzijdigheid ? Dan is deze functie absoluut interessant voor jou; 

• je kunt een zinvolle bijdrage leveren aan het toekomstperspectief en kwaliteit van leven van 

jongeren of (jong)volwassenen die het nu (even) moeilijk hebben; 

• Je krijgt veel verantwoordelijkheid om het werk naar eigen inzicht en deskundigheid uit te 

voeren; 

• je arbeidsvoorwaarden zijn gebaseerd op de CAO Sociaal Werk; 

• je komt te werken in een organisatie die veel waarde hecht aan het blijven ontwikkelen van haar 

medewerkers en daarom volop (interne) opleidingsmogelijkheden biedt; 

• je komt te werken in een dynamische werkomgeving waar ruimte is voor eigen ideeën en 

initiatief. 

 

 

Solliciteren ? 
Direct solliciteren? Mail dan een motivatie en je C.V. naar sollicitatie@grijphetleven.nl  

Heb je nog vragen bel dan gerust met Janneke Driessen 06-37198224. 
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