Vacature logeeropvang, per direct!
Stichting voorzieningen voor Verstandelijk en Meervoudig Gehandicapten Zwolle e.o. biedt
dagbesteding, ambulante begeleiding, wonen en logeren aan verstandelijk en meervoudig
gehandicapte kinderen, jongeren, jong volwassenen en volwassenen.
Voor ons logeerhuis in Havelte zijn wij op zoek naar meerdere enthousiaste (assistent)begeleiders
(M/V)
Het logeren 'moet' een feestje zijn. Tevens het bieden van een huiselijke en veilige leefomgeving
vinden wij zeer belangrijk. De begeleiding en ondersteuning wordt zo veel mogelijk aangepast aan de
individuele wensen en mogelijkheden van de logé. Waarbij een plezierig verblijf binnen onze
logeerlocatie voorop staat. Daarbij wordt gebruik gemaakt van een afwisselend
activiteitenprogramma binnen en buitenshuis, waarbij veel ruimte is voor eigen inbreng.!
Zowel op doordeweekse dagen als in het weekend wordt er logeeropvang aangeboden op onze
logeerlocaties in Kolderveen en Havelte. Door o.a. een grote toename van loges zijn wij op zoek naar
nieuwe collega's.
Als (assistent) begeleider ben je verantwoordelijk voor het begeleiden en verzorgen van kinderen,
jongeren en/of (jong) volwassenen met een verstandelijke en/of meervoudige beperking. Je werkt in
een team waarbij goede afstemming en overdracht met collega's erg belangrijk is. Je draait zowel
zelfstandige diensten als diensten samen met een collega.
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 leeftijdsgerichte benadering.
Functie eisen:
• Geruime ervaring en affiniteit met de doelgroep;
• Een relativerende en probleemoplossende werkhouding hebben;
• 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;
• Verantwoordelijkheid en zelfstandigheid;
• Stevig in je schoenen staan;
• Een passende MBO niveau 3-4/HBO- opleiding of overeenkomstig denk- en werkniveau;
• Je bent in bezit van rijbewijs B.
Wij bieden:
• Een boeiende en afwisselende baan binnen onze stichting dat sterk in ontwikkeling is;
• Een contract voor 16 – 20 uren , voor bepaalde tijd, met uitzicht op onbepaalde tijd;
• Een boeiend scholingsprogramma;
• 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 Hannah Duijvestijn, 06-51370362.
Meer informatie over onze stichting kunt u vinden op: www.dekameel.nl.

