
 
 
 

Stichting Titurel biedt waardegestuurde langdurige zorg en dagbesteding aan mensen met autisme, 

psychische problematiek en/of een verstandelijke beperking. We willen onze bewoners hierbij 

helpen en bijdragen aan hun ontwikkeling.  

Wij werken vanuit een duidelijke visie; wij willen samen met elke bewoner ontrafelen hoe een goed 

leven voor hem of haar er uitziet. Wij helpen dat zo goed mogelijk vorm te geven: op basis van hun 

eigen wensen, mogelijkheden en keuzes. In verbinding met zichzelf, met de mensen om hen heen, 

met de natuur, de cultuur, met de wereld. Wie bij ons werkt, werkt vanuit die visie. 

 

Kom jij ons zorgteam versterken? Je bent welkom! 

Assistent pedagogisch medewerker m/v 

Samen met je collega’s zorg jij voor een aangename, huiselijke leefomgeving, waarin elke bewoner 

zich prettig voelt. Je investeert in het opbouwen van een relatie met de bewoners en onderneemt 

(laagdrempelige) activiteiten met de bewoners. Je zorgt ervoor dat de bewoners zich thuis voelen en 

weet daarbij goed het evenwicht te vinden tussen het individu en de gemeenschap. Je bent zorgend 

en verzorgend ingesteld en begeleidt en ondersteunt onze bewoners bij de ADL-activiteiten en biedt 

hen nabijheid. Leidraad in de verzorging en de begeleiding van de bewoners is het begeleidingsplan 

waarin alle gemaakte afspraken vastgelegd zijn.  

 

Wij vragen: 

Je beschikt over een afgeronde Mbo-opleiding, minimum niveau 2, binnen een relevante 

zorgopleiding. Je bent empathisch en flexibel, met je enthousiasme weet je de groep op de juiste 

manier te benaderen en te motiveren. Je hebt goede ‘voelsprieten’, voelt goed een stemming of 

situatie aan en je kunt daarop, als de situatie daar om vraagt, makkelijk anticiperen. Je bent je 

bewust van (de impact van) je handelen en je beschikt over een gezonde dosis zelfreflectie om het  



 
 
 

 

eigen handelen en denken in het juiste perspectief te kunnen en willen plaatsen. Integriteit en 

betrouwbaarheid zijn vanzelfsprekend in deze functie. 

Wij bieden: 

Wij bieden een interessante en veelzijdige baan in een dynamische werkomgeving. Wij werken 

conform de salarisschalen van de CAO GZ. 

  

Solliciteren? 

Ben je op zoek naar een zinvolle  baan in de zorg? Spreekt werken bij Titurel je aan? Stuur dan je 

sollicitatiebrief en CV naar info@titurel.nl. 
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