Ben jij een kei in communiceren? Heb je affiniteit met mensen met een verstandelijke beperking? Kun
je flexibel inspelen op onverwachte situaties? Wil jij het beste in mensen naar boven halen? Dan zijn
we op zoek naar jou!
Binnen ons bijzondere kleinschalige wooninitiatief ‘Onder de Vleugels’ in Zwartebroek zijn we op zoek
naar een
Begeleider (12 uur per week)
Bij Onder de Vleugels wonen twaalf bewoners met een verstandelijke en/of lichamelijke handicap op
verschillende niveaus. Deze bewoners wonen zelfstandig met begeleiding. Onze begeleiders
ondersteunen en coachen hen in alle facetten van het dagelijks leven. Ons doel is het beste uit de
bewoners te halen in een veilige omgeving. Begeleiding wordt gegeven vanuit een protestantschristelijk perspectief.
Waar zijn we naar op zoek?








Je bent bij voorkeur in het bezit van een MBO niveau 3/4 diploma in de richting Zorg en
Welzijn
Je hebt inzicht in verstandelijke/lichamelijke beperkingen en het begeleiden van mensen met
dergelijke beperkingen
Je bent in staat om naast bewoners te staan en hen te stimuleren om zo veel mogelijk zelf de
regie te pakken
Je bent bereid onregelmatige diensten en slaapdiensten te werken
Flexibiliteit qua inzet is een grote pré
Je bent nieuwsgierig en gewend initiatief te nemen en snel te schakelen
Je werkt gestructureerd en bent in staat het overzicht te behouden

Wat bieden wij










Een super leuke unieke groep bewoners waar jij van grote betekenis voor kunt zijn
De diversiteit van de bewoners maakt het werk heel afwisselend
Salariëring conform CAO
Werken op een vaste unieke locatie
Je wordt onderdeel van een kleinschalig enthousiast team
Veel zelfstandigheid
Je werkt bij een kleinschalige organisatie met korte communicatielijnen
In eerste instantie een oproepcontract met zicht op vaste uren.
Aantal uur is bespreekbaar

Contactinformatie
Word jij net zo enthousiast over ons wooninitiatief als wij? Neem dan contact op met Mariska
Voorburg, secretaris RvB Stichting Zorg Onder de Vleugels via mariska@onderdevleugels.nl of
0642666959.

