DeSeizoenen - locatie Elivagar zoekt een:

Vakinhoudelijk Werkleider
28-32 uur per week
Elivagar Leudalschuur (Haelen)

Werken in de zorg: het is leuk werk, maar het is ook hard werken.
Dat beseffen we. We vragen veel van onze medewerkers. Maar je
krijgt er ook veel voor terug. Allereerst tevreden cliënten! Want
dat is waar het werk om draait. Daarnaast vindt DeSeizoenen het
belangrijk dat jij je kunt ontwikkelen. Want ontwikkeling vinden
we vanuit onze antroposofische visie voor iedereen belangrijk.

De Leudalschuur
Is een agrarisch werkgebied waar een biologische tuinderij
gevestigd is en bosbouw onderdeel is van de dagelijkse
werkzaamheden. Groenten, fruit, bloemen & (bewerkt) hout
worden verkocht in het verkooppunt.

Wie ga je begeleiden?
Onze cliënten delen hun talenten en beperkingen met elkaar in het
dagelijkse leven: samen wonen, samen werken en samen leven. Je
ondersteunt onze cliënten in dit werkgebied. Wij denken in
mogelijkheden, niet in beperkingen!
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Wat bieden wij?


Een prachtige werkomgeving!



Werk in een bijzondere organisatie, waar je ‘zorghart’
sneller van gaat kloppen.



Passend salaris in schaal FWG 40.

Het eerste jaar begeleiden wij je intensief. Want wij willen graag
dat je je thuis voelt en dat je onze visie op zorg gaat omarmen.
Daarom bieden wij een introductieprogramma waarin je verder
kennis maakt met de antroposofische zorg en methodiek waar wij
mee werken. De teamcoördinator geeft je coaching waar nodig.
Maar teams krijgen ook alle kansen om zichzelf te ontwikkelen en
zelfredzaam te zijn.

Wat vragen wij van jou?
Allereerst natuurlijk een passende opleiding, wil en het talent om
mensen met een verstandelijke beperking te begeleiden in hun
welzijn en ontwikkeling. Voor dit specifiek werkgebied zijn wij
op zoek naar een medewerker met aantoonbare ervaring met tuinen bosbouw en natuurlijk veel ervaring met het begeleiden van
onze cliënten. Wat ook belangrijk is, is dat je beschikt over de
nodige ondernemersspirit en leiderschapskwaliteiten.

Interesse? Reageer dan!
Wil jij ons beter leren kennen? Dan nodigen wij je van harte uit
om vóór 25 april 2018 je interesse kenbaar te maken.
Teamcoördinator Anita Manders ziet je motivatie en curriculum
vitae graag tegemoet op e-mail adres MVries@deseizoenen.org
Wil je eerst meer informatie, dan kun je met Anita bellen op
telefoonnummer 0475-390 520. Ben je benieuwd naar de visie van
onze organisatie? Kijk dan op onze website www.deseizoenen.org.
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