Vacature coach PGB – Begeleidingscentrum GSGplus afdeling Groningen
Zoek jij een uitdagende bijbaan? Volg je een studie in de richting van het onderwijs of de pedagogiek en
heb je hart voor jongeren die moeite hebben om mee te komen in de maatschappij? Wellicht hebben we
een match! Er is regelmatig plek voor nieuwe coaches op de locaties in Groningen.
Voor de vacature coach PGB zijn wij op zoek naar studenten met pit die het leuk vinden om te werken
met jongeren die problemen ondervinden bij het structureren en plannen van hun dagelijkse taken. Het
gaat veelal om jongeren van het Gomarus College die door een ontwikkelingsstoornis, zoals AD(H)D of
PDD-NOS niet goed kunnen mee komen. Daarnaast begeleid je de jongeren in het volwassen worden op
sociaal en emotioneel gebied.
Je verricht deze werkzaamheden op een locatie die in een school is gevestigd. Hier werk je in vaste kleine
groepen van ongeveer 4 jongeren die je begeleidt samen met een collega. Kortom, een leuke uitdaging!
Welke functie-eisen zijn er?
 Je bent actief christen
 Intentie om ten minste een jaar te blijven; dit vanwege de aard van de werkzaamheden
 Je bent een vriendelijk en consequent persoon met een natuurlijk overwicht
 Je bent flexibel inzetbaar en bent minimaal 2 middagen per week beschikbaar waarbij je
gemiddeld 2,5 uur op een middag werkt
 Je voelt je verantwoordelijk voor de zorg van de jongeren en ziet het werk om je heen
 Opleidingsniveau HBO/WO
 Het volgen van een gerelateerde opleiding zoals SPH, pedagogiek, (toegepaste) psychologie of
opleiding tot docent is wenselijk. Ervaring met de doelgroep kan voor een opleiding compenseren
 Bereid zijn om zowel in Groningen als in Assen te werken.
Wij bieden:
 Een uitdagende bijbaan waarin je jezelf volop kunt ontwikkelen en veel ervaring op doet
 Een fijne werkplek waar een prettige, collegiale sfeer heerst
 De kans op de theorie van je studie in de praktijk te brengen en een goede cv op te bouwen
 Gratis deelname aan diverse cursussen en coaching op het gebied van werken met jongeren
(met een functiebeperking)
 Studenten met een meer dan gemiddelde kennis van exacte vakken of talen de kans om bijles te
geven indien gevraagd
 De kans om gevraagd te worden om individuele begeleiding te bieden aan jongeren
Sollicitatieprocedure
1. Vul het online sollicitatieformulier op de website in.
2. Wanneer je op papier geschikt lijkt, word je uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek en bekijken we
of er mogelijkheden zijn om bij ons aan de slag te gaan.
3. Bij een positief sollicitatiegesprek word je uitgenodigd om vier dagdelen mee te lopen met een
ervaren coach. Je kunt zo in de praktijk zien hoe we werken en je kunt alvast proefdraaien.
4. Na verloop van tijd word je uitgenodigd voor de basiscursus. Dit is een avond met theorie en
rollenspel om je voor te bereiden op je werkzaamheden.

5. Als zowel het meelopen en de basiscursus zijn doorlopen, wordt besloten of je bent aangenomen.
Veel nieuwe coaches beginnen als invaller op de locatie waarvoor gesolliciteerd is. Zodra er plek is,
kun je gevraagd worden om vast op de locatie te komen werken.
Voor meer informatie over deze functie kun je bellen met Joop de Goede: 06-160 067 31, kijken op de
website www.gsgplus.nl of www.studiepuntnoord.nl, of mailen naar contact@gsgplus.nl

