
 

 

 

 

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 Landgoed Gennep te Eindhoven is een vacature ontstaan voor een 

 

 

Enthousiaste ervaren begeleider  
Gemiddeld 24 uur per week 

 
  
Wat ga je doen? 

Als begeleider ondersteun en verzorg je de cliënten. Je gaat daarbij uit van de talenten 

en wensen van de cliënt. Wij denken in mogelijkheden, niet in beperkingen. 

 

In het woonhuis Nieuw Gennep wonen zeven volwassen cliënten met verschillende 

ondersteuningsvragen, waarvan twee cliënten met een MCG vraag. Het is een 

heterogeen woonhuis wat soms maakt dat het dynamisch is.  

 

 

Wat vragen wij van jou? 

De opleiding, ervaring, wil en het talent om in dit woonhuis de bewoners te begeleiden, 

uiteraard rekening houdend met hun mogelijkheden.  

 

Flexibiliteit in verband met het werken op onregelmatige tijden, waaronder weekenden, 

gebroken diensten en slaapdiensten. 

 

 

Arbeidsvoorwaarden: 

De arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO Gehandicaptenzorg. De functie is conform 

FWG in salarisschaal 35 ingedeeld.  

 

De arbeidsomvang is gemiddeld 24 uur per week. Op termijn is er mogelijkheid om dit uit 

te breiden naar meer uren. 

 

 

Interesse? Reageer dan! 

Wij nodigen je van harte uit om vóór 29 oktober 2017 je interesse kenbaar te maken.  

Carin van Bommel (locatiemanager) ziet je  motivatie en curriculum vitae graag per  

e-mail tegemoet, cvanbommel@deseizoenen.org onder vermelding van ‘vacaturenummer 

LG-17-09’. De sollicitatiegesprekken zullen in week 45 en 46  plaatsvinden.  

 

Wil je eerst meer informatie dan kun je met Carin bellen op telefoonnr. 06–21211691  

Carin is bereikbaar op 11 en 12 oktober a.s. en van 23 t/m 27 oktober a.s. 

 

Wil je meer weten over onze organisatie? Kijk dan voor meer informatie op 

http://deseizoenen.org/gennepeindhoven   
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