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Betreft: vacature allround beveiliger
 
Geachte mevrouw,

Een gemotiveerd pedagogisch hulpverleenster met positieve instelling x-ervaringen 
biedt zich aan.
Een maand geleden werd ik gebeld of ik mee wilde gaan als vrijwilliger op centraal 
kamp. Na mijn jaarstage en vorige kampervaring heb ik direct ja gezegd. Ik ben nu 
een week terug en mis de sfeer en de aandachtvragende kinderen al.

Met de doelgroep van instelling x heb ik veel affiniteit, door hun speelse kijk op het 
dagelijkse leven. Ik ben zeer enthousiast in het organiseren van activiteiten die 
inspelen op de belevingswereld van kinderen. Door mijn literatuurstudie 
ontwikkelingspsychologie en kennis van psychopathologie kan ik op een doeltreffende 
wijze werken aan het leefklimaat van kinderen.

Tijdens mijn jaarstage bij groep x heb ik geleerd om cliëntgerichte hulp te verlenen. 
Ik ben erg gedreven in het onderzoeken van de wensen en behoeften van de 
doelgroep, om hier zo goed mogelijk op aan te sluiten. Dit laat ik zien door voldoende 
individuele aandacht aan cliënten en hun cliëntsysteem te geven. In de rol van 
vervangende verzorger vind ik de overdracht naar ouders een belangrijke taak. Dit 
jaar heb ik me gespecialiseerd in het hanteren op de veranderingen die plaats vinden 
voor jeugdigen, tijdens de overstap naar meer zelfstandig wonen.

Ik werk graag in een team, maar kan ook zeer zelfstandig werken. Ik ben flexibel en 
loyaal naar collega’s en een instelling, dit kunnen de medewerkers van de x beamen. 
Multidisciplinaire samenwerking draagt bij aan de kwaliteit van de hulpverlening, 
binnen een teamoverleg ben ik actief aanwezig om dit in stand te houden.

Ik zou het fijn vinden een uitnodiging voor een gesprek te ontvangen, waarin ik mijn 
brief nader kan uitleggen. Voor een opgave van mijn persoonlijke gegevens verwijs ik 
naar mijn C.V.

Hoogachtend,

Jouw naam

Bijlage: curriculum vitae


