
Wie ben jij? Wat ga je bij ons doen?

Stichting CAV is een maatschappelijke ondernemer. We helpen mensen met  het 

beheer van hun financiële huishouding en met het nemen van beslissingen op het 

gebied van zorg en behandeling. Mensen die dit niet zelf kunnen. Bijvoorbeeld 

door een beperking, stoornis of ouderdom. Door ons werk helpen we mensen aan 

hun toekomst te werken. Of gewoon van hun oude dag kunnen genieten. 

Wij zoeken een mentor in de regio Zuid-Holland en een mentor in de regio Arnhem 

Nijmegen. In deze functie behartig je de belangen van je cliënten. Je helpt mensen 

die door een beperking of stoornis niet meer (volledig) zelfstandig beslissingen over 

hun behandeling en zorg kunnen nemen. Je betrekt hen zo veel mogelijk bij de 

beslissingen over zichzelf. Maar als dat nodig is, neem je zelf belangrijke beslissingen.

Je hebt veel contact met je cliënten. Maar ook met allerlei hulp- en zorgverleners. 

Je weet mensen te binden en stimuleert samenwerking. 

32 - 36 uur per week Informele, open sfeer € 2.729 – 4.116/mnd

op fulltime basis + 13e maand



 

Wie zijn wij?



• Je gaat werken in een team met ervaren mentoren,  
die je het vak kunnen leren

• Je gaat zelfstandig mentorschappen uitvoeren in de regio 
Zuid-Holland of Arnhem Nijmegen

• Je hebt veel contact met cliënten, maar ook met hulp- en 
zorgverleners en andere stake-holders

• Je bent persoonlijk, pro-actief en positief ingesteld

• Je bent maatschappelijk werker,  gedragsdeskundige of 
(persoonlijk) begeleider

• Je hebt enige jaren ervaring in de zorg

• Je hebt een afgeronde relevante HBO opleiding en 
benoembaar als mentor. Check hiervoor de website van de 
Rechtspraak (www.rechtspraak.nl)

Is dit jóuw baan? Reageren? Stuur je motivatie en CV:
sollicitatie@stichting-cav.nl

Vragen? Ook dan kun je mailen naar: 
sollicitatie@stichting-cav.nl

… en ruimte om te groeien!

Wij zoeken jou!

Zorgprofessional die mentor wil worden

Vacature




