jij

Pas jij bij PSW?
En past PSW bij jou?

Al ruim 60 jaar zet PSW zich in voor kinderen en volwassenen met een beperking.

PSW ondersteunt bij wonen, werken, dagbesteding, onderwijs en vrije tijd. Ieder

mens is uniek. Dat betekent dat onze medewerkers elke dag opnieuw met andere

uitdagingen, dromen en talenten te maken hebben.

www.werkenbijpsw.nl

Anne Mennen, werkt bij PSW Junior

“Ik ben van stagiaire en assistent-begeleider doorge-

groeid naar persoonlijk begeleider op een ontwikke-

lingsgroep. Het werken met jonge kinderen spreekt me

erg aan. Je kunt ze nog heel veel leren. Werken bij PSW
voelt positief, veilig en vertrouwd. En dat is precies de
basis die ik ook de kinderen wil meegeven.”

Werken bij PSW betekent werken in een organisatie die ernaar streeft mensen te verbinden

en te laten groeien. Dit geldt voor de cliënten, maar ook voor medewerkers. Daarom wordt

er geïnvesteerd in opleidingen, werkbegeleiding en teamactiviteiten.

Veel mogelijkheden

PSW heeft doorlopend interessante vacatures. Zo kun je werken in een woonbegeleidingscentrum

of dagbestedingslocatie. Of als begeleider bij iemand thuis, op school of op de kinderopvang. Of

ligt jouw passie bij het begeleiden van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt? PSW heeft

allerlei locaties en functies met verschillende cliënten. Wat past bij jou?

Eigen inzicht

Het zit in het bloed van iedere PSW medewerker om vanuit die ene bijzondere cliënt te denken en te
handelen. Om bij PSW te kunnen werken, moet je net die ene stap extra willen zetten voor de cliënt.

Je krijgt ruimte voor eigen inzicht en innovaties. Je gaat op zoek naar en creëert kansen. Zo geef je
richting en inhoud aan het leven van de cliënt en je eigen loopbaan. Wat denk je, pas jij bij PSW?

Stan Alofs, werkt bij PSW Wonen

"Werken binnen een woning is echt mijn ding. Het is

heerlijk om naast de basiszorg binnen- en buitenshuis

leuke dingen te ondernemen met de bewoners. En als

persoonlijk begeleider wil ik de zaken goed voor hen

regelen. Samen met de ouders."

Onze passie kent geen beperkingen

