DeSeizoenen zoekt een:

Begeleider
18 uur per week

Bronlaak (Oploo) – De Potterij

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 als begeleider?
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!
Op De Potterij worden door middel van verschillende technieken
potten, schalen, vazen en servies gemaakt van klei.
Vakmanschap/ambacht en creativiteit komen hier samen. Onze
cliënten zijn als medewerkers van De Potterij stuk voor stuk
vakmensen! Veel van hen werken zelfstandig aan hun eigen
werkstukken.
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Wat bieden wij?


200 mooie cliënten! Je hebt intensief contact met een
aantal daarvan.



Een prachtige werkomgeving!



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



Een passend salaris conform de cao gehandicaptenzorg.

Wat vragen wij van jou?
Allereerst natuurlijk een passende zorgopleiding op minimaal
niveau drie. Ervaring in het werken met keramiek is een pré.
Je hebt de wil en het talent om mensen met een verstandelijke
beperking te begeleiden in hun welzijn en ontwikkeling. Er wordt
een beroep gedaan op jouw vitaliteit, kundigheid en creativiteit als
begeleider.

Interesse? Reageer dan!
Wil jij ons beter leren kennen? Dan nodigen wij je van harte uit
om uiterlijk 18 januari 2019 je interesse kenbaar te maken.
Teamcoördinator Peter van de Eijk ziet je motivatie en
curriculum vitae graag tegemoet op e-mail adres
PenO@careshared.nl onder vermelding van ‘Begeleider Potterij’.
De eerste gesprekken zijn gepland op woensdag 23 januari 2019.
Wij verzoeken je om hier alvast rekening mee te houden in je
agenda.
Wil je eerst meer informatie over de functie, dan kun je met Peter
bellen op telefoonnummer 06-8322 6133.
Ben je benieuwd naar de visie van onze organisatie? Kijk dan op
onze website www.deseizoenen.org. Specifieke informatie over
De Potterij kun je vinden op:www.deseizoenen.org/bronlaak/onzezorg/werkgebieden/werkgebied-9/

2

