VACATURE: Woonbegeleider – 24 uur
Ouderinitiatief Dol-Fijn
Overveen

Optimaal woonplezier voor onze bewoner
Dol-Fijn is een ouderinitiatief dat
een aantal ouders mogelijk maakte
voor acht (jong)-volwassenen met
een verstandelijke beperking en
bijkomend stoornis in het Autistisch
Spectrum (ASS). Het nieuwbouwcomplex ligt midden in het dorp
Overveen vlakbij winkels en het OV.
De jongvolwassen bewoners wonen
sinds januari 2019 in een eigen
appartement. Zij worden begeleid
door een leuk team die hen
ondersteunen bij het op zichzelf
wonen. Het team wordt door de
coördinator aangestuurd.
Binnenkort gaat Levin als zorgbedrijf stoppen en zal een andere
organisatie de zorg voor de
bewoners en medewerkers van
Dol-Fijn overnemen.

Van 14 december 2021 tot en met 25 januari 2022 zoeken
wij een woonbegeleider die deze jonge mensen gaat
begeleiden bij het zelfstandig wonen. Jij maakt deel uit van
een team van totaal 8 collega’s met één coördinator. Samen
met het team begeleid jij de bewoners bij hun vaste dag- en
woonstructuur. Jij werkt in wisselende diensten op
doordeweekse dagen en tijdens weekends. Na deze periode
is het mogelijk om op basis van een vast contract in te vallen
tijdens vakanties, ziekteverlof, zwangerschapsverlof etc.
Dit ben jij:
• Jij hebt een afgeronde, zorg gerelateerde opleiding op
minimaal MBO-3 niveau.
▪ Jij bent een enthousiast persoon met kennis van en
ervaring met mensen met een verstandelijke beperking en
autisme.
▪ Jij bent flexibel, ondernemend en creatief persoon.
Dit heb je nodig om de bewoners goed te kunnen
begeleiden en leuk samen te werken met je collega’s.
▪ Jij bent een sociaal mens met
verantwoordelijkheidsgevoel, empathie, respect en
begrip.
▪ Jij bent iemand die zelfstandig kan werken maar
ook in teamverband.

Dit ga jij doen:
o Jij begeleidt de bewoners bij het wonen, naar een
dagbesteding gaan en andere activiteiten (zoals samen
koken etc.).
o Jij zorgt samen met het team voor een huiselijke
en gezellige sfeer voor de bewoners.
o Jij overlegt regelmatig met de collega’s en woont team
overleggen bij.
o Jij zorgt, samen met het team, voor een goede
communicatie met de ouders.
o Jij begeleidt bewoners bij het halen van hun doelen.
Dit bieden wij jou:
•
Werken voor een persoonlijk klein bedrijf met korte
lijnen en werken in een gezellige en huiselijke
omgeving.
•
Betrokken zijn bij een pas gestart woon/ouderinitiatief
met jongvolwassenen.
•
Een tijdelijk contract met de mogelijkheid om op vaste
basis in te vallen.
•
Een salaris op basis van leeftijd en ervaring, cao-VVT,
FWG 30/35.
•
Eindejaarsuitkering, kerstpakket, deelname
aan pensioenfonds van Zorg Welzijn.

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

