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 Overkempe te Olst zijn we wegens openstaande formatieruimte en
vervanging wegens zwangerschapsverlof voor meerdere werkplaatsen op zoek naar:

Begeleiders
16 – 28 uur per week
Doel van de functie:
Als begeleider ondersteun en verzorg je de cliënten. We werken vanuit de
antroposofische inspiratie waarbij de waarden gelijkwaardigheid, dienstbaarheid en
tegenwoordigheid van geest centraal staan. Wij denken daarbij in mogelijkheden, niet in
beperkingen! Je werkt nauw samen met de vakinhoudelijk werkleider om de productieen zorginhoudelijke processen goed op elkaar af te stemmen.
Op de locatie Overkempe hebben we diverse werkgebieden gericht op een ambacht
(atelier, hout, metaal, weverij, papier), het terrein (hoveniers en boerderij), food
(keuken en bakkerij) alswel facilitair (transport, distributie). In ieder werkgebied streven
we naar een goede invulling van het werken van de cliënten met ruimte voor beleving.
Wij vragen:
De opleiding, wil en het talent om mensen met een verstandelijke beperking gelukkig te
maken!
Wij bieden:
Een team met fijne collega’s!
Een unieke werkomgeving!
Werk in een unieke organisatie!
Arbeidsvoorwaarden:
We zoeken begeleiders voor bepaalde tijd (met 1 maand proeftijd), waaronder
ook voor vervanging van zwangerschapsverlof.
De arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO Gehandicaptenzorg. De functie is
conform FWG in salarisschaal 35 ingedeeld.
Informatie en solliciteren:
Voor meer informatie over de functie kun je contact opnemen met Ina Hooijer
(Teamcoördinator), telefoonnummer 06 – 55685436.
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 werving- en selectieprocedure.
Je kunt t/m 3 december 2017 solliciteren door je sollicitatiebrief en CV te mailen naar
ihooijer@deseizoenen.org onder vermelding van vacaturenummer OK-17-36

