Vacature assistent begeleider Logeeropvang Havelte en Nijeveen
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 de twee locaties van het logeren zoeken wij enthousiaste medewerkers.
In Havelte heeft de stichting twee logeerhuizen. Deze huizen zijn tot op heden van vrijdag
tot en met maandag en in schoolvakanties geopend.
In Nijeveen/Kolderveen heeft de stichting een woonboerderij waar logeren, deeltijd wonen,
crisisopvang en vakantie opvang wordt aangeboden.
Voor beide locaties zijn wij op zoek naar een enthousiaste assistent-begeleider (m/v).
Als assistent- begeleider ben je verantwoordelijk voor het begeleiden en verzorgen van
kinderen en/of (jong) volwassenen met een verstandelijke en/of meervoudige beperking.
Je werkt in een team waarbij goede afstemming belangrijk is. De diensten die je draait, draai
je zowel gezamenlijk als zelfstandig.
In de begeleiding is het inspelen op de hulpvraag van de cliënt en het inspelen op
groepsprocessen 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;
• In het bezit van rijbewijs B.
Wij bieden:
• Een boeiende en afwisselende baan binnen onze stichting dat sterk in ontwikkeling
is;
• Een contract voor bepaalde tijd. Minimaal 12 uur;
• De arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO Gehandicaptenzorg.

Informatie en sollicitatie
U kunt uw CV en uw sollicitatiebrief sturen naar: czuidema@de-kameel.nl.
Voor eventuele vragen kunt u contact opnemen met Carina Zuidema 0645291564.

