DeSeizoenen bestaat uit woon- en werkgemeenschappen voor mensen met een
verstandelijke beperking, meervoudige handicap en / of gedragsproblematiek.
Wij ondersteunen mensen om zich naar vol vermogen te ontplooien en werken daarbij
vanuit een antroposofische inspiratie. Dit betekent dat we uitgaan van de mogelijkheden,
talenten en wensen van cliënten en rekening houden met zijn of haar beperking.
Op de locatie Bronlaak te Oploo is een vacature ontstaan voor een:

Kookgrage Begeleider
Circa 24 uur per week
Je werk in het kort:
Je ondersteunt en verzorgt onze cliënten in verschillende levensfasen, individueel en als
groep in het wonen en werken. Je gaat uit van de mogelijkheden van de cliënt en
ondersteunt deze bij zijn beperkingen. Het Veerhuis-Bakhuys is een combinatiehuis
van logeren, wonen en werken. Sommige van onze (MCG) jongvolwassen cliënten vragen
extra ondersteuning in het autistisch spectrum. Het Bakhuys is een belevingsgerichte
werkplek voor de cliënten waar gekookt en gebakken wordt.
Dit ga je doen:
 Je levert een professionele bijdrage aan de realisering van het ondersteuningsplan
van cliënten.
 Je signaleert en rapporteert knelpunten in de zorgverlening en ondersteuning aan
de ondersteuningsplanverantwoordelijke.
 Je levert een bijdrage aan het culturele en religieuze leven en aan het
antroposofische, ontwikkelingsgerichte karakter van de zorgverlening en
ondersteuning.
Dit verwachten wij van jou:
 Dat je van aanpakken weet en een echte warme klik hebt met onze cliënten.
 Minimaal een zorggerichte opleiding op MBO niveau 3.
 Aantoonbare werkervaring in een soortgelijke functie, waarin je ook verzorgende
taken hebt verricht.
 Grote affiniteit met koken en bakken.
 Een zelfstandige werkhouding, waarbinnen je creatief en wendbaar bent in het
omgaan met de diverse begeleidingssituaties.
 Sociale vaardigheden zoals een respectvolle houding, balans tussen betrokkenheid
en afstand, luistervaardigheid, inlevingsvermogen en het kunnen stimuleren en
motiveren van cliënten.
 Kennis van of affiniteit met de antroposofie.
Wij bieden:
 Een fijne, dynamische en huiselijke sfeer in een enthousiast team.
 Mogelijkheid voor een introductietraining antroposofie.
Arbeidsvoorwaarden:
De duur van de arbeidsovereenkomst is voor de periode van een jaar, bij gebleken
geschiktheid wordt de arbeidsovereenkomst verlengd.
Arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO Gehandicaptenzorg. De functie is in
salarisschaal 35 ingedeeld.

Informatie en solliciteren:
Belangrijk is dat je flexibel inzetbaar bent, ook op onregelmatige tijden, daarbij horen
ook slaapdiensten.
Voor informatie over deze vacature kan contact worden opgenomen met Bebbie van de
Laar, Teamcoördinator, tel. 06-11017868.
Het overleggen van een Verklaring omtrent het Gedrag (VOG) maakt voor externe
kandidaten onderdeel uit van de werving- en selectieprocedure.
Je kunt tot en met 10 juni 2017 je sollicitatiebrief en CV sturen naar
BvandeLaar@deseizoenen.org onder vermelding van ‘vacaturenummer BL-17-21’.

