Stichting Voorzieningen voor Verstandelijk en Meervoudig Gehandicapten
Zwolle e.o. biedt dagbesteding, ambulante begeleiding, wonen en logeren aan
verstandelijk en meervoudig gehandicapte kinderen, jongeren en
(jong)volwassenen.
Voor ODDC de Kameel zijn wij per direct op zoek naar enthousiaste assistent begeleiders (m/v)
voor onze Kolderberggroep en zaterdagopvang.
In het Drentse dorp Kolderveen, midden op het platteland, staat een prachtige ruime woon- en
logeerboerderij: de Kolderberg. Op de dinsdag en donderdag gaan er kinderen en jongeren van onze locatie de
Kameel naar de Kolderberg toe om daar doelgerichte activiteiten te ondernemen. Zij genieten van het buiten
zijn en het verzorgen van de dieren, maar werken ook themagericht.
Op onze zaterdagopvang, locatie Kameel, bieden wij zaterdagopvang aan kinderen en jongeren. Het
ontspannen deelnemen aan de activiteiten en het hebben van plezier staat hier centraal.
Op beide locaties ben je als assistent begeleider verantwoordelijk voor het begeleiden en verzorgen van
kinderen en jongeren met een verstandelijke en/of meervoudige beperking. Je werkt in een team waarbij
goede afstemming en overdracht met collega's erg belangrijk is. In de begeleiding is het inspelen op de
hulpvraag van de cliënt en het groepsproces het uitgangspunt. Er wordt gewerkt in heterogene groepen en met
een leeftijdsgericht benadering.
Functie eisen:
 Ervaring en affiniteit met de doelgroep;
 Een relativerende en probleemoplossende werkhouding;
 Op zelfstandige wijze en in teamverband uitvoering kunnen geven aan individuele en groepsgerichte
begeleiding van cliënten;
 Een actieve en zelfstandige houding om problemen op te lossen;
 Ervaring met ongewenst gedrag;
 Verantwoordelijkheid en zelfstandigheid;
 Flexibiliteit;
 Goed ontwikkelde organisatorische vaardigheden;
 Stevig in je schoenen staan;
 Een passende HBO- opleiding of overeenkomstig denk- en werkniveau.
Wij bieden:
 Een boeiende en afwisselende baan binnen een sterk in ontwikkeling zijnde Stichting waarbij
kleinschaligheid is gewaarborgd;
 Een contract van 16-24uur, voor bepaalde tijd, met uitzicht op onbepaalde tijd;
 Een boeiend scholingsprogramma;
 Een fietsplan;
 De arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO Gehandicaptenzorg.
Informatie en sollicitatie:
U kunt uw CV en sollicitatiebrief versturen naar: Vacature@de-kameel.nl
Voor eventuele vragen kunt u contact opnemen met Sharon Dekker, 038-4537809.
Meer informatie over onze stichting kunt u vinden op: www.de-kameel.nl.

