DeSeizoenen zoekt een:

Orthopedagoog
36 uur per week, kan ook parttime worden ingevuld

Bronlaak (Oploo)

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.

Wat ga je doen?
Je gaat intensief samenwerken met verschillende disciplines,
waarbij jij een consulterende en verbindende rol hebt richting
verschillende teams. Je bent eindverantwoordelijk voor het
ondersteuningsplan van de cliënt en je zet de lijnen uit voor het
begeleiden van de cliënten op basis van je deskundigheid. Je
draagt zorg voor de procesbegeleiding rondom de (meer) zorg en
bent betrokken bij individuele casuïstiek, diagnostiek en eventuele
behandeling. Tevens maak je deel uit van het locatieteam van
Bronlaak.
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Wat bieden wij?
Wij investeren in jouw persoonlijke ontwikkeling en
kennisverbreding binnen de antroposofie. Je treft een fijne
werksfeer aan en fantastische collega’s in een prachtige landelijke
werkomgeving. Je start aanvankelijk als vervanger van een collega
die vanaf medio december met zwangerschapsverlof gaat tot in
ieder geval eind maart 2019. Waarschijnlijk ontstaat er aansluitend
een deeltijd vacature in verband met herverdeling van het werk.
De zwangerschapsvervanging kan ook in deeltijd door twee
medewerkers worden ingevuld. De functie is conform CAO
Gehandicaptenzorg ingedeeld in FWG 65.

Wat vragen wij van jou?
Allereerst de wil, het talent en de ervaring om mensen met een
verstandelijke beperking te begeleiden in hun welzijn en
ontwikkeling. Je bent een zelfstandige persoonlijkheid met een
behandelverantwoordelijkheid, die de verbinding aangaat met de
teams en open staat voor onze antroposofische mensvisie. Je hebt
een afgeronde WO opleiding als orthopedagoog of psycholoog
aangevuld met de aantekening diagnostiek en soortgelijke
werkervaring.

Interesse? Reageer dan!
Wil jij ons beter leren kennen? Dan nodigen wij je van harte uit
om vóór 12 oktober 2018 je interesse kenbaar te maken.
Locatiemanager Susan van Wijchen ziet je motivatie en
curriculum vitae graag tegemoet op e-mail adres
PenO@careshared.nl onder vermelding van ‘Orthopedagoog’.
De eerste gesprekken zijn gepland op woensdagmiddag
17 oktober 2018.
Wil je eerst meer informatie over de functie, dan kun je contact
opnemen met Orthopedagoog Hanneke Kuijpers op
telefoonnummer 06-2934 9795.
Ben je benieuwd naar de visie van onze organisatie? Kijk dan op
onze website www.deseizoenen.org.
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