Gezocht Wmo Indicatieadviseur met expertise op
Begeleiding (Amsterdam)

Wil jij werken bij een onafhankelijke adviesorganisatie met meer
dan 50 jaar ervaring op het gebied van sociaal medische
advisering? Ben jij op zoek naar een afwisselende baan met
doorgroeimogelijkheden en ben je ervaren op het vlak van
indicatieadvisering van Begeleiding en/of beschermd wonen
binnen de Wmo 2015? Dan is werken bij Argonaut Advies echt iets
voor jou!
Als Wmo Indicatieadviseur bij Argonaut Advies behandel je
aanvragen op het gebied van de Wmo, door middel van
intakegesprekken en het afleggen van huisbezoeken. Je bent in
staat om de ondersteuningsbehoefte van aanvragers te achterhalen
en de eigen (on)mogelijkheden van aanvragers te bepalen. Je
draagt daarbij zorg voor het indiceren, adviseren, selecteren en
realiseren van individuele voorzieningen.
We zijn op zoek naar indicatiestellers met meerdere jaren ervaring,
met de focus op Begeleiding bestaande uit ambulante
ondersteuning en/of dagbesteding. Of te wel: Een echte rot in ’t vak!
Argonaut Advies heeft tot doel om mensen duurzaam beter te laten
functioneren in werk, participatie en zelfredzaamheid. Iedere cliënt is
anders, daarom streven wij altijd naar de juiste zorg voor de juiste cliënt.
Aandacht voor de individuele situatie en een respectvolle benadering
vormen hierbij de basis. Argonaut Advies blijft groeien en is momenteel
door heel Nederland op zoek naar gedreven collega’s om haar integrale
dienstverlening te versterken.
Welk profiel zoeken wij?
Vind jij het leuk om met veel verschillende mensen samen te werken?
Heb jij de ambitie om door te groeien, wil jij jezelf blijven uitdagen en
ontwikkelen en voldoe jij aan de onderstaande criteria? Dan ben jij
mogelijk diegene die wij zoeken!

Over Argonaut Advies
Argonaut Advies is een
innovatieve en betrokken
organisatie gericht op
sociaal medische
advisering. Bij ons werken
o.a. artsen, psychologen,
arbeidsdeskundigen en
indicatiestellers. De
kernwaarden van Argonaut
Advies vertalen zich in
termen van communicatie,
in verbinding,
verwachtingen en
veiligheid. Als medewerker
binnen Argonaut heb je niet
alleen te maken met onze
opdrachtgevers maar ook
met een zeer brede en
diverse groep van cliënten.
Dit maakt dat geen dag bij
Argonaut hetzelfde is.

•
•

Je hebt kennis van en ervaring met de Wmo 2015;
Je kunt omgaan met het spanningsveld tussen individuele wensen
en de mogelijkheden van de Wmo en bent in staat hierover op een
professionele wijze te rapporteren;

•

Je hebt 1 of meerdere jaren ervaring met indiceren en adviseren van
begeleiding binnen de Wmo;

•
•

Je bent tenminste 32 uur per week beschikbaar;
Je beschikt over goede communicatieve vaardigheden, bent
klantgericht, stressbestendig, analytisch sterk, besluitvaardig en je
beschikt over een sterk probleemoplossend vermogen.

Wat bieden wij jou?
Wij bieden een brede en uitdagende functie binnen een professioneel
team waarin jouw ontwikkeling voorop staat. Een unieke kans om bij te
dragen aan de groei en reputatie van Argonaut Advies. Een breed pallet
aan opleidingen en trainingen voor jouw persoonlijke ontwikkeling.
Daarnaast bieden wij een arbeidscontract op maat met bijpassende
primaire- en secundaire arbeidsvoorwaarden. Tot slot stellen wij je in de
gelegenheid jouw werktijden flexibel in te delen.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.
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Wil jij deel uitmaken van
ons team?
Heb je interesse en wil je graag
deel uitmaken van een jong en
informeel team of heb je
behoefte aan nadere informatie
aangaande positie, organisatie
en mogelijkheden neem dan
contact op met Sarah van den
Hoek via 06 – 53 71 42 70 |
werkenbij@argonaut.nl

