
   

Dunas Zorg denkt mee aan het ontwikkelen van zelfstandigheid en zelfvertrouwen van kinderen en 

(jong)volwassenen met autisme, add en adhd in de Duin- en Bollenstreek, Oegstgeest en Leiden. 
Dunas Zorg is gevestigd in het hart van deze fleurige streek. Je komt terecht in een team van negen 

zorgprofessionals. Onze (gezins)coaches staan klaar voor specialistische begeleiding en om 
hulpvragen te beantwoorden.   

  

Als coach van Dunas Zorg ben je er voor het kind, de jongere of volwassenen, maar ook voor andere 
leden van het gezin. Want wij weten dat het af en toe best zwaar is om voor iemand met autisme, 

add of adhd te zorgen. De begeleiding is daarom persoonlijk, flexibel, op maat, vrolijk, oprecht en 
het liefst in eigen omgeving, op school of op het werk.  

  

Functie eisen:  

- Je bent in het bezit van een afgeronde (relevante) HBO diploma; (SPH, Social Work, 

pedagogiek)  

- Je bent in het bezit van een SKJ registratie;  

- Affiniteit met de doelgroep problematiek; Autisme, ADD en ADHD;  

- Affiniteit en relevante werkervaring in ambulant werken;  

- Je woont in of rondom de regio Leiden of in de Duin en Bollenstreek;   

- Je bent in het bezit van een rijbewijs B en je hebt een auto.  

  

Jouw competenties:   

- Je bent integer, creatief en ondernemend, staat stevig in je schoenen en flexibel;  

- Je kan goed samenwerken en houdt je hoofd koel bij een calamiteit;  

- Je beschikt over goede communicatieve vaardigheden en je kunt goed netwerken en je 
relaties onderhouden;  

- Je bent in staat om zelfstandig begeleidingstrajecten te coördineren.  

  

Wat je van ons kan verwachten:  

- Salaris niveau: passend bij de functie;  

- Een salaris van minimaal €1.843 en maximaal €3.229 op basis van 36 uur. De inschaling is 

afhankelijk van je opleiding en werkervaring;  

- Dienstverband: een aanstelling voor de duur van een jaar met de mogelijkheid tot 

verlenging. De gewenste startdatum is zo spoedig mogelijk;  

- Minimaal aantal uren per week: 24 uur;  

- Maximaal aantal uren per week: 32 uur;  

- Een pensioenregeling van Pensioenfonds Zorg en Welzijn;  

- Coaching door de teamleider met ruimte voor persoonlijke ontwikkeling.  

  

  

  

Vacature:  G ezinscoach   



 

Bijzonderheden:  

- De einddatum van de vacature is niet leidend. De selectie begint wanneer geschikte 

kandidaten zich aandragen en sluit wanneer de vacature is vervuld. Wacht daarom niet te 

lang en reageer snel;  

- Bij een indiensttreding vragen wij een VOG (verklaring omtrent gedrag);   

- Tijdens de sollicitatieprocedure vragen wij referenties op.  

  

Geïnteresseerd?  

Wil jij onze nieuwe collega worden? Neem dan contact met ons op, je bent van harte welkom!   

Stuur je motivatie en CV naar: info@dunaszorg.nl t.a.v. Judith Wernecke, teamleider Dunas Zorg.   


