VACATURE:
WOONBEGELEIDER
Paul Steenbergenlaan (Den Haag)
(28 - 32 uur)
Optimaal werken aan woonplezier!
Paul Steenbergenlaan is een
wooninitiatief dat midden in de
woonwijk Wateringse Veld,
Den Haag ligt. Hier wonen dertien
mensen met een verstandelijke
beperking, autisme of het
syndroom van Down. Zij hebben
een eigen appartement met een
gezamenlijke huiskamer, keuken
en tuin. De bewoners in de
leeftijd van 18-46 jaar worden
door een vast team begeleid. Een
leuke, huiselijke plek om te
werken
met
verschillende
zorgvragen en met gezellige
collega’s!
Wij zijn Levin en zorgen voor
iedereen met een beperking en
een PGB. Wij werken met 140
begeleiders met hart voor de
zorg. Wij zijn betrokken, houden
niet van lang vergaderen en
denken graag in mogelijkheden!

Per 1 april zoeken wij een woonbegeleider voor 28 - 32 uur
per week. Je maakt als woonbegeleider deel uit van een
team vaste collega’s met een coördinerend begeleider.
Jij begeleidt samen met het team de bewoners bij hun
vaste dag- en woonstructuur. Jij werkt flexibele diensten,
waaronder ook slaap- en weekenddiensten, volgens
het rooster.
Dit ben jij:
o Jij hebt een afgeronde, zorg gerelateerde opleiding op
minimaal MBO-3 niveau.
o Jij bent een enthousiast persoon met kennis van en
ervaring met (jong)volwassenen met een beperking.
o Jij bent een sociaal mens met verantwoordelijkheidsgevoel, empathie en staat stevig in je schoenen.
o Je bent flexibel, consequent, ondernemend en creatief.
Dit heb je nodig om de bewoners een gestructureerde
leefomgeving te bieden.
o Jij bent iemand die zowel zelfstandig als ook in
teamverband kan werken.

Dit ga jij doen:
o Jij begeleidt de bewoners bij het wonen, naar een
dagbesteding gaan en alle andere activiteiten.
o Jij zorgt samen met je collega’s voor een huiselijke en
gezellige sfeer voor de bewoners.
o Jij overlegt regelmatig met je collega’s en neemt actief
deel aan teamoverleggen.
o Jij zorgt, samen met het team, voor een goede
communicatie met de ouders.
o Jij begrijpt de dynamiek van groepsprocessen en indien
nodig stuur je tijdig bij.
Dit bieden wij jou:
•
Werken voor een persoonlijk klein bedrijf met korte
lijnen.
•
Werken in een huiselijke en gezellige sfeer.
•
Een dienstverband van 12 maanden met een proeftijd
van één maand en uitzicht op een vast dienstverband.
•
Een salaris op basis van leeftijd en ervaring,
cao-VVT, FWG 35.
•
Eindejaarsuitkering, kerstpakket en deelname
pensioenfonds via Zorg & Welzijn.

“Een integriteitscontrole via het
Waarschuwingsregister Zorg & Welzijn
is onderdeel van de sollicitatieprocedure”.

