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 zijn wij per direct op zoek naar een enthousiaste
assistent begeleider (m/v) (uren in overleg)
Als assistent 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 met een leeftijdsgerichte
benadering.
Momenteel zoeken wij voor een van onze groepen een collega die het leuk vindt om samen
met een gedreven team zowel individuele begeleiding als groepsbegeleiding te bieden.
Je ondersteunt jongeren met uiteenlopende zorgvragen en doelen op de manier die bij hem
of haar past. Je bent alert op signalen en je bent in staat hierin mee te bewegen.
Heb jij?
• Ervaring en affiniteit met de doelgroep;
• Een actieve en zelfstandige houding om problemen op te lossen;
• Ervaring met complex en ongewenst gedrag;
• Een sterk ontwikkeld observerend vermogen die een vertaalslag kan maken naar
handelen;
• Ervaring in het bieden van intensieve begeleiding;
• Een passende MBO niveau 3-4/HBO- opleiding of overeenkomstig denk- en
werkniveau.
Ben jij?
• Lief, sociaal en een teamspeler;
• Een stabiele en stevige persoonlijkheid die in staat is om professionele afstand te
bewaren in spanningsvolle situaties;
• In staat om ontwikkelingsgericht te werken, met daarbij oog voor het plezier en
uitdaging van de jongere;
• Verantwoordelijk, zelfstandig, oplossingsgericht en creatief.

Wij bieden:
• Een afwisselende baan binnen een sterk in ontwikkeling zijnde Stichting;
• Een kleinschalige organisatie met korte lijnen;
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Een team met gezellige en gedreven collega`s;
Jaarlijks terugkerende weerbaarheidstrainingen;
Scholingsprogramma;
uitbreiding van uren is mogelijk;
Een contract voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd;
De arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO Gehandicaptenzorg.

Informatie en sollicitatie
Je kunt je CV en sollicitatiebrief sturen naar: vacature@de-kameel.nl
Voor eventuele vragen kan er contact worden opgenomen met:
Carlieke Wieferink 038-4265400 of Joan Albrecht 038-4537809
Voor meer informatie over onze stichting kunt u terecht op www.de-kameel.nl.

