Stichting Voorzieningen voor Verstandelijk en Meervoudig Gehandicapten Zwolle e.o. is in
de loop der jaren uitgegroeid tot een Expertise Centrum/ Orthopedagogisch Didactisch
Dagcentrum met twee locaties. Wij bieden ondersteuning en begeleiding aan kinderen,
jongeren en volwassenen.
Wij zijn een kleine, zelfstandige stichting die flexibel is en adequaat inspeelt op de
zorgvraag/hulpvraag van onze cliënten afgezet tegen de ontwikkelingen in de maatschappij
en in de gezondheidszorg.
We hebben de volgende disciplines binnen onze stichting:
ODDC de Kameel biedt activiteiten gericht op de totale ontwikkeling van kinderen in de
leeftijd van 0 - 11 jaar.
ODDC NiloKa biedt dagbesteding aan jongeren en jong volwassenen.
Daarnaast hebben wij vijf kleinschalige woningen, logeer/vakantie/ weekendopvang en
ambulante begeleiding.
Wij zijn op zoek naar een:

Orthopedagoog
Per februari 2017, voor 24 uur voor zwangerschapsvervanging voor de locatie ODDC de
NiloKa.
Algemene beschrijving:
Binnen onze organisatie wordt er in multidisciplinair verband samengewerkt. Er is een
nauwe samenwerking tussen betrokken collega's: groepsleiding, vakgerichte medewerkers
en coördinator. We zoeken een orthopedagoog die in staat is om vorm te geven aan deze
multidisciplinaire manier van werken.
Als orthopedagoog ben je verantwoordelijk voor de inhoudelijke zorg- en dienstverlening.
Taken die hieruit voortvloeien zijn oa testen van cliënten, verslaglegging, schrijven van
handelingsplannen. Tevens neem je deel aan verschillende overlegvormen.
Functie eisen:
• Afgeronde studie orthopedagogiek, aangevuld met NVO basisaantekening diagnostiek
• Registratie bij Stichting Kwaliteitsregister Jeugd
• Ervaring en affiniteit met de doelgroep
• De mogelijkheden van de cliënt als uitgangspunt nemen;
• Een betrokken en stabiele persoonlijkheid die doortastend functioneert;
• Goede communicatieve en schriftelijke vaardigheden;
• Trefwoorden: betrokken, enthousiast, zelfstandig en relativerend.

Wij bieden
§ Een uitdagende functie in een kleinschalige organisatie;
§ Arbeidsvoorwaarden conform CAO Gehandicaptenzorg;
Inlichtingen en sollicitatie:
Uw sollicitatie kunt u richten aan:
Carlieke Wieferink
Bachlaan 14
8031 HL Zwolle
038-4265400
cwieferink@de-kameel.nl
Sluitingsdatum: 15 december 2017
Sollicitatiegesprekken vinden plaats op: donderdag 21 december

