
WERKEN BIJ HET TICOHUIS

Het TICOhuis is een thuis voor jongvolwassenen met een verstandelijke beperking in het centrum van 
Oosterhout. Sinds 1 februari 2018 wonen 16 jongeren in hun eigen nieuwe appartementen. Binnen het 
TICOhuis zijn 2 gezamenlijke woonkamers waar de bewoners met elkaar eten, drinken en gezellig samen 
zijn.

Door de centrale ligging van het TICOhuis kunnen de bewoners veelal zelf naar hun werk, dagbesteding of 
sportclub gaan. In het TICOhuis werken 16 professionals en deze zijn allemaal in dienst bij Stichting TICO. In 
het TICOhuis is 24 uur per dag, 7 dagen in de week professionele zorg/begeleiding aanwezig. De bewoners 
vormen samen met de zorgmedewerkers een huishouden.

Wij zijn op zoek naar een:

(INTERIM) TEAMMANAGER: 32 uur per week, HBO werk- en denkniveau.

Interim dienstverband kan op termijn mogelijk omgezet worden naar een dienstverband voor (on)bepaalde tijd.

De functie:

Als teammanager ben je de verbindende factor tussen personeel, ouders en bestuur en voer je het beleid van
Stichting TICO uit. De operationele eindverantwoording voor het reilen en zeilen binnen het TICOhuis ligt in 
jouw handen. Ook praktische zaken als plannen en roosteren, functioneringsgesprekken, kwaliteit en 
veiligheid, administratie, kostenbewaking, het leiden van vergaderingen en het toezien (en zo nodig bijsturen)
dat alle medewerkers hun taken goed uitvoeren behoort tot je takenpakket.

Je bent verantwoordelijk voor de begeleiding en coaching van de medewerkers waardoor je een 
goede samenwerking binnen het team kunt waarborgen. Dit blijkt onder meer uit je vermogen om goed
te communiceren en je collega’s te enthousiasmeren. Dit doe je met volle energie.

In deze functie beschik je aantoonbaar over leidinggevende capaciteiten. Je hebt minimaal 5 jaar 
werkervaring in het begeleiden en coachen van medewerkers. Je weet te bereiken dat het dagelijkse werk 
zorgvuldig en conform richtlijnen wordt uitgevoerd.

Daarnaast beschik je over de volgende eigenschappen:

• ondernemend, slagvaardig, optimistisch, geduldig.
• flexibel, collegiaal en graag bereid een stapje extra te zetten.
• je bent in staat onze kernwaarden uit te dragen.
• je bent betrokken bij bewoners, ouders en collega's.
• je denkt overstijgend en legt verbanden.
• je staat voor het welzijn van de bewoners, je team, en voor wat je doet.
• je bezit uitstekende sociale vaardigheden, je bent assertief, daadkrachtig.
• je hebt geen 9 tot 5 mentaliteit.

Wij bieden:

• een uitdagende werkplek binnen dit ouderinitiatief.
• een compacte organisatie met korte communicatielijnen.
• een zelfstandige functie met een grote verantwoordelijkheid.

• marktconforme arbeidsvoorwaarden.

Interesse?

Ben je geïnteresseerd in een leuke en afwisselende baan, solliciteer dan naar deze functie in het TICOhuis. We
zien je reactie met CV en (pas) foto graag uiterlijk 2 augustus 2019 tegemoet via info@ticohuis.nl.

mailto:info@ticohuis.nl

