Vacature dagbesteding
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 NiloKa zijn wij i.v.m. ziekte op zoek naar enthousiaste (assistent)begeleider (m/v)
voor in het Winkeltje.
Het Winkeltje is een begrip binnen onze stichting. Meerdere dagen in de week gaat een begeleider
met twee of drie cliënten een ochtend naar een verzorgingstehuis waar wij een klein winkeltje
runnen. De ouderen die daar woonachtig zijn komen hun boodschappen, maar ook een praatje halen.
Als (assistent)begeleider ben je verantwoordelijk voor het begeleiden en verzorgen van jongeren
en/of (jong)volwassenen met een verstandelijke en/of meervoudige beperking. 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 MBO- opleiding of overeenkomstig denk- en werkniveau.
Wij bieden:
• Een boeiende en afwisselende baan binnen een sterk in ontwikkeling zijnde Stichting waarbij
kleinschaligheid is gewaarborgd;
• De bepaling van uren kan ik overleg. Het zal in ieder geval om 3 ochtenden in de week gaan;
• Een boeiend scholingsprogramma;
• Een fietsplan;
• De arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO Gehandicaptenzorg.
Informatie en sollicitatie:
U kunt uw CV en uw sollicitatiebrief sturen naar: Vacature@de-kameel.nl
De vacature zal sluiten op 5 september 2022. Hierna zullen de gesprekken plaats vinden.
Voor eventuele vragen kunt u contact opnemen met Sharon Dekker; 0384537809.
Meer informatie over onze stichting kunt u vinden op: www.dekameel.nl.

