Vacature bewegingsagoog
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.
Wij zijn een kleine, zelfstandige stichting, die flexibel is en adequaat inspeelt op de
zorgvraag/hulpvraag van onze cliënten. Daarbij houden we rekening met de ontwikkelingen in de
maatschappij en in de gezondheidszorg.
Wij zoeken per direct een enthousiaste bewegingsagoog (m/v).
Binnen de stichting wordt in multidisciplinair verband samengewerkt. Wij zoeken een
bewegingsagoog die in staat is om vorm te geven aan deze multidisciplinaire manier van werken. Je
werkt voornamelijk op locatie ODDC de Kameel met cliënten in de leeftijd van 0 tot 16 jaar.
Je werkzaamheden zullen met name bestaan uit het aanbieden van gymlessen in de gymzaal aan de
verschillende groepen, zodat de cliënten zich motorisch verder kunnen ontwikkelen. Daarnaast is het
aanleren en aanbieden van bewegingsvaardigheden in het water één van de werkzaamheden die jij
zult gaan verrichten. Ook zal je betrokken zijn bij het organiseren van diverse evenementen die
binnen het dagcentrum georganiseerd worden en betrekking hebben op bewegen.
Functie-eisen:
• (stage)ervaring en affiniteit met de doelgroep;
• Afgeronde studie bewegingsagogiek of vergelijkbaar;
• (stage)ervaring en affiniteit met het aanbieden van zwemvaardigheden (Zwem-ABC);
• Goede communicatieve en schriftelijke vaardigheden;
• Een betrokken en stabiele persoonlijkheid met een actieve, flexibele werkhouding.
Wij bieden:
• Een boeiende en afwisselende baan binnen een sterk in ontwikkeling zijnde Stichting waarbij
kleinschaligheid is gewaarborgd ;
• Een contract van minimaal 16uur, voor bepaalde tijd, met eventueel uitzicht op onbepaalde tijd;
• Een boeiend scholingsprogramma;
• Een fietsplan;
• Arbeidsvoorwaarden 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 Sharon dekker, 038-4537809.
Meer informatie over onze stichting kunt u vinden op: www.de-kameel.nl.

