
Voor het team ‘Woonbegeleiding’ van Prins Heerlijk, zijn we op zoek  
naar een enthousiaste en ambitieuze

Invaller/flexmedewerker  
(student SPH, MWD, Pedagogiek of vergelijkbaar)

Binnen Prins Heerlijk volgen jongeren met ernstige leerproblemen en/of een lichte verstandelijke 
beperking een erkende MBO opleiding in de horeca, detailhandel en zorg. Daarnaast bieden 
we hen begeleiding bij leren, werken, wonen en persoonlijke ontwikkeling. De missie van Prins 
Heerlijk is: participatie en ontplooiing van jonge mensen met een functiebeperking. 

Naast de begeleiding op het gebied van leren en werken, biedt Prins Heerlijk ontwikkelings-
gerichte woonbegeleiding aan jongeren (die via Prins Heerlijk een leer-werktraject volgen) in een 
aantal woningen in Tilburg. Twee woningen zijn qua opzet vergelijkbaar met een studentenwoning: 
jongeren hebben een eigen kamer en delen de overige faciliteiten. 
Eén woonvorm bestaat uit zelfstandige appartementen waar begeleiding langs gaat, met daarbij 
een gezamenlijke ruimte waar begeleiding aanwezig is.
Begeleiding richt zich op alle facetten van het dagelijks leven: een gezond dag- en nachtritme, 
persoonlijke verzorging, boodschappen, koken en eten, sociale contacten enzovoort. 

Wij zoeken een enthousiaste invaller die ons team kan ondersteunen. Je werkt één of twee 
diensten per week volgens rooster (in de ochtend en/of avond). Daarnaast ben je flexibel 
inzetbaar bij drukte, ziekte, uitval of onverwachte wijzigingen in de teamplanning. 
In vakantieperiodes vragen we extra inzet van je i.v.m. ons vakantierooster.

Wij vragen:
•	 Je	volgt	een	opleiding	of	hebt	een	achtergrond	op	het	gebied	van	begeleiding	aan	
 kwetsbare jongeren (bijvoorbeeld SPH, MWD of Pedagogiek);
•	 Je	bent	bereid	om	onregelmatig	te	werken	en	flexibel	te	zijn;
•	 Je	bent	bereid	om	ochtend-	en/of	avonddiensten	te	werken	op	onze	woningen	
 (tussen 08.00u en 10.30u ’s ochtends en tussen 16.00u en 21.00u ’s avonds);
•	 Je	bent	gemakkelijk	bereikbaar	en	kunt	je	eigen	agenda	monitoren;
•	 Je	bent	iemand	die	zijn/haar	afspraken	nakomt;
•	 Je	hebt	affiniteit	met	de	doelgroep:	jongeren	met	LVB,	autisme,	ADHD	en	vergelijkbare	
 problematiek.

Ben jij de invaller die we zoeken? Neem dan nu contact met ons op! 

Interesse? 
Als je interesse hebt in deze vacature, kun je per e-mail een sollicitatie sturen naar: 
personeel@prinsheerlijk.nl o.v.v. Invaller Woonbegeleiding.  

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Judith Bolkestein, teamcoördinator 
(T 06 109 874 23)

Vacature


