Vacature begeleider dagbesteding 24 uur
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 onze locatie ODDC de NiLoKa, ‘t Atteljee zijn wij per direct op zoek naar een enthousiaste
begeleider (m/v)
Als begeleider ben je verantwoordelijk voor het begeleiden en verzorgen van jong volwassen en
volwassenen 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.
’t Atteljee is een onderdeel van Stichting Voorzieningen voor Verstandelijk en Meervoudig
Gehandicapten Zwolle e.o. Er worden door jongeren van ODDC de Niloka kunstwerken gemaakt van
onder andere keramiek. Alle jongeren hebben een volwaardig aandeel in de totstandkoming van de
producten. Als begeleider schep je voorwaarden om tot onderlinge samenwerking te komen.
Functie eisen:
• Ruime 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, verantwoordelijke en zelfstandige houding;
• Flexibiliteit;
• Creativiteit;
• Ervaring met schrijven van zorgplannen;
• Goed ontwikkelde organisatorische vaardigheden;
• Stevig in je schoenen staan;
• Een passende MBO niveau 3-4/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 .
• Uitbreiding van uren is bespreekbaar
• Een contract voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd.
• De arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO Gehandicaptenzorg.
Informatie en sollicitatie

U kunt uw CV en uw sollicitatiebrief sturen naar: vacature@de-kameel.nl
Voor eventuele vragen kunt u contact opnemen met S. Dekker of J. Albrecht 038-4537809
Sluitingsdatum: 20 mei 2019.
Voor meer informatie over onze stichting kunt u terecht op www.de-kameel.nl.

