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.
Binnen de locatie Verdandi te Loenen/Zutphen is een vacature ontstaan voor een

Begeleider in Opleiding (BBL)
28 uur per week

De Seizoenen biedt je de mogelijkheid om het diploma Maatschappelijke Zorg op niveau 3 of 4
te behalen en je te ontwikkelen tot een professionele begeleider. Het uitstroomniveau is
afhankelijk van je vooropleiding.
Wij investeren graag in mensen die:
 Weten wat werken in de gehandicaptenzorg inhoudt en zicht hebben op de doelgroep.
 Bereid zijn om tijd in zichzelf te investeren. Door de combinatie werken en leren zal je
vrije tijd moeten investeren om dit succesvol af te kunnen ronden.
 Communicatief vaardig zijn en een reflecterende houding hebben naar het eigen
handelen.
 Over MBO werk- en denkniveau beschikken en taal-rekenkundig goed ontwikkeld zijn.
 Minimaal 24 uur flexibel inzetbaar zijn in de zorg. In de zorg werk je alle dagen van de
week, feestdagen en in vakanties en ochtend- dag- en avonddiensten.
 In het bezit zijn van minimaal een VMBO diploma kaderberoepsgerichte of theoretische
leerweg.
 Minimaal 18 jaar of ouder zijn. Ook herintreders zijn welkom.
 Affiniteit met of een open houding naar de antroposofie.
Wij bieden:
 Een leerwerktraject voor bepaalde tijd met een dienstverband van 28 uur per week. Je
werkt 24 uur per week op één van onze woonhuizen of werkplaatsen. Daarnaast ga je
1 dag per week naar de opleiding, waarvan 4 uur wordt vergoed.
 DeSeizoenen betaalt het collegegeld en verplichte studieboeken.
 Gedurende de opleiding wordt je minimaal 1x overgeplaatst naar een andere
leer/arbeidsplaats om zo breed mogelijk te worden opgeleid.
Arbeidsvoorwaarden:
 Arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO Gehandicaptenzorg. Medewerkers onder de
21 jaar ontvangen een leerlingsalaris. Medewerkers van 21 jaar of ouder worden
ingeschaald in FWG 25 trede 0.

Informatie en solliciteren:
Voor meer informatie over de functie kun je contact opnemen met Sascha Dolleman,
Locatiemanager, telefoonnummer 06 – 57 73 55 31.
Algemene informatie over onze organisatie vind je op www.deseizoenen.org.
Het overleggen van een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is voor externe kandidaten
onderdeel van de selectieprocedure.
Je kunt t/m 18 juni 2017 solliciteren door je sollicitatiebrief en CV te mailen naar
SDolleman@deseizoenen.org onder vermelding van ‘vacaturenummer VD-17-03’.

