
 
 

Chavah is een leef-/leerhuis voor jonge moeders in Groningen. We bieden 12 
woonplekken met begeleiding aan jonge moeders tot 23 jaar en ook ambulante 
begeleiding. We leveren hierbij maatwerk. We maken gebruik van de motivatie en 
talenten van onze bewoners en van onze medewerkers (zowel beroepskrachten als 
vrijwilligers). Chavah heeft een franchisecontract met Siriz.  
 
 

Vanwege vakantiewerk zijn we op zoek naar een  
 

Woonbegeleider avond-nachten/ ambulant(m/v) 
locatie Groningen 

 
minimaal 16 uren per week  

 
Functieprofiel  
Je begeleidt en ondersteunt jonge moeders die tijdens en na hun zwangerschap in het leef-/leerhuis 
van Chavah wonen. Dit doe je aan de hand van de methodiek Krachtwerk. Je stemt je werk af met de 
regie voerende woonbegeleider. Je voert adequaat registratiewerkzaamheden uit. Je werkt minimaal 
2 avonden per week met aansluitend een nachtdienst.  
 
Wat vragen wij? 

• Je onderschrijft van harte de visie en missie van Chavah.  
• Je hebt affiniteit met de doelgroep.  
• Je volgt een opleiding Pedagogiek, Social Work (of vergelijkbaar), of je hebt een afgeronde 

Mbo-4 opleiding (persoonlijk begeleider specifieke doelgroepen). 
• Je bent minimaal 20 jaar. 
• Je bent flexibel en daadkrachtig. 
• Je staat stevig in je schoenen. 
• Je bent een teamspeler. 
• Je kunt een VOG overleggen 

 
 
Wat hebben wij te bieden? 
Je werkt in het Leef-/Leerhuis nauw samen met 12 betrokken collega’s en een aantal vrijwilligers. 
Dankzij deze kleinschaligheid hebben we korte lijntjes met elkaar en onze bewoners. 
Salaris en overige arbeidsvoorwaarden zijn conform schaal 6 uit CAO Welzijn & Maatschappelijke 
Dienstverlening. Een tijdelijk contract voor de vakantieperiode met de kans op verlenging. 

 
 
Informatie en sollicitatie 
Nadere informatie over deze functie is te verkrijgen bij Agnes Venema,  
Directie van Chavah. Tel: 06-822 53 687 
Je sollicitatie kun je richten aan Chavah, t.a.v. A.Venema, per e-mail naar: a.venema@chavah.nl. 
 
Sluitingsdatum: 27 juni 2022 
Sollicitatiegesprekken zijn gepland op:  
Eerste ronde: 1 juli 2022 



Tweede ronde: 6 juli 2022 


