DeSeizoenen zoekt voor twee locaties een:

Orthopedagoog
26 uur per week
Gennep te Eindhoven en Corisberg te Heerlen
Werken in de zorg is ontzettend leuk. We vragen veel van onze medewerkers,
maar je krijgt er ook veel voor terug. Allereerst tevreden cliënten! Want dat is
waar het om draait. Daarnaast vindt DeSeizoenen het ook belangrijk dat jij je
kunt ontwikkelen. Want ontwikkeling vinden we vanuit onze antroposofische visie
voor iedereen belangrijk.

Wat ga je doen als orthopedagoog?

Je gaat intensief samenwerken met verschillende disciplines, waarbij jij een
consulterende en verbindende rol hebt richting verschillende teams. Daarnaast ben
je eindverantwoordelijk voor het ondersteuningsplan, het eventuele behandelplan
van de cliënt en zet je de lijnen uit voor het begeleiden van de cliënten op
basis van je deskundigheid. Contact met betrokken ouders en wettelijk
vertegenwoordigers behoort ook tot je takenpakket. Je draagt zorg voor de
procesbegeleiding rondom de (meer) zorg en bent betrokken bij individuele
casuïstiek, diagnostiek en eventuele behandeling. Tevens ga je deel uitmaken van
het locatieteam waar beleid betreffende de locatie wordt gemaakt.
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Voor wie ga jij je inzetten?
Binnen de locatie Gennep te Eindhoven wonen 22 cliënten en binnen de locatie
Corisberg te Heerlen wonen 31 cliënten. De cliënten zijn (jong) volwassenen met
onder andere meervoudig complexe zorgvragen en zelfstandig begeleid wonen.
Op de beide locaties werk je nauw samen met de twee locatiemanagers.

Wat bieden wij?
-

Bijzondere cliënten op de locaties Gennep en Corisberg.

-

Een team met fijne collega’s.

-

Werk in een unieke organisatie.

Wat vragen wij van jou?
De opleiding, de wil en het talent om mensen met een verstandelijke beperking
te ondersteunen in hun ontwikkeling en het helpen creëren van een betekenisvol
leven voor de cliënten. Dit op basis van een passende wetenschappelijke
opleiding. Je bent zowel werkzaam in Heerlen, circa 16 uur per week, als in
Eindhoven, circa 10 uur per week.

Interesse? Reageer dan!
Wil jij ons beter leren kennen? Dan nodigen wij je van harte uit om vóór
15 juni 2018 je interesse kenbaar te maken. Lucinda Lodenstein, locatiemanager
Corisberg, ziet je motivatie en curriculum vitae graag tegemoet op e-mailadres
LLodenstein@deseizoenen.org. De eerste gesprekken vinden plaats op
maandag 18 juni a.s. in Eindhoven.
Wil je eerst meer informatie, dan kun je met Lucinda bellen op telefoonnummer
06 - 15 86 50 43. Ben je benieuwd naar de visie van onze organisatie? Kijk
dan voor meer informatie op http://deseizoenen.org
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