VACATURE: PERSOONLIJK BEGELEIDER

Buitengewoon wooninitiatief
Oud-Beijerland (28 uur)
Jij zorgt voor optimaal woonplezier van jongvolwassenen
Midden in het centrum van het
dorpje Oud-Beijerland ligt, pal
achter de winkelstraat, het
wooninitiatief ‘Buitengewoon’.
Hier wonen 13 jongvolwassenen
met een verstandelijke beperking
en/of autisme prettig samen. Zij
wonen in een eigen appartement
verdeeld over twee verdiepingen.
Ons team van begeleiders zorgt
ervoor dat zij elke dag met een
gezond
ontbijt
naar
hun
dagbesteding vertrekken. Na
thuiskomst wordt er samen
gekookt in de gezamenlijke
keuken/huiskamer. Het belang
van de bewoners staat in alle
activiteiten voorop.
Binnenkort gaat Levin als zorgbedrijf stoppen en zal een andere
organisatie de zorg voor de
bewoners en medewerkers van
Buitengewoon overnemen.

Per 1 oktober 2021 zoeken wij een persoonlijk begeleider voor
28 uur per week. Je maakt als persoonlijk begeleider deel uit
van een team vaste collega’s. 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 4 niveau.
o Jij bent een enthousiast persoon met kennis van en
ervaring met jongvolwassenen met een verstandelijke
beperking en autisme.
o Jij bent een sociaal mens met verantwoordelijkheidsgevoel, empathie en staat stevig in je schoenen.
o Je bent flexibel, ondernemend en creatief. Dit heb
je nodig om de bewoners goed te begeleiden en
leuk samen te werken met je collega’s.
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 bent persoonlijk begeleider van een aantal
bewoners, onderhoudt contacten met familie en
dagbesteding, maakt het zorgplan en houdt
deze op orde.
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.
Dit bieden wij jou:
•
Werken in een gezellige en huiselijke sfeer.
•
Een contract van 12 maanden met een proeftijd van
één maand met uitzicht op een vast dienstverband.
•
Een salaris op basis van leeftijd en ervaring,
cao-VVT, FWG 40.
•
Eindejaarsuitkering, kerstpakket en deelname
pensioenfonds via Zorg & Welzijn.

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

