
• 
 

 

 

De Corisberg zoekt 

Persoonlijk begeleider 24-28 UUR PER WEEK 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

DESEIZOENEN BESTAAT 

UIT 6 LOCATIES: 

• DE CORISBERG Heerlen 

• ELIVAGAR Roggel 

• GENNEP Eindhoven 

• BRONLAAK Oploo 

• VERDANDI Loenen-Zutphen 

• OVERKEMPE Olst 

deseizoenen.org 

Werken in de zorg is ontzettend leuk, maar 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 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 Persoonlijk begeleider? 

Je coördineert de zorg en begeleidt zeven cliënten van De Corisberg in Villa 

Terwinselen in Kerkrade. Naast je begeleidende rol ben je verantwoordelijk voor het 

ondersteuningsplan en bewaak je namens het team de zorginhoud. Je fungeert als 

schakel tussen gedragskundige, je vijf collega’s en ouders/wettelijk 

vertegenwoordigers. 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! 

 
Wie ga je begeleiden? 

In Villa Terwinselen wonen zeven LVB en MVB cliënten,  zij vragen extra 

ondersteuning op psychiatrisch gebied. De cliënten zijn verschillend en vragen een 

aanpak op maat. Dit varieert van richting geven en uitnodigen, tot aan ruimte geven. 

 
Wat bieden wij? 

• Bijzondere cliënten. Je hebt intensief contact met hen. 

• Een team met fijne collega’s! 

• Werk in een unieke organisatie! 

• Goede verdiensten (schaal 45 CAO GHZ), een vaste eindejaarsuitkering en 
prettige overige arbeidsvoorwaarden. 

 

Wat vragen wij van jou? 

Je hebt minimaal een zorgopleiding op niveau 4 afgerond, HBO Social Work heeft 

onze voorkeur, je bent goed in staat om af te stemmen op de menselijke behoeften 

van onze cliënten. Je werkt in een wisselend dienstrooster inclusief slaapdiensten.  

 
Interesse? Reageer dan! 

Voor meer info kun je contact opnemen met locatiemanager a.i. Ilone van der Helm op 

06-15865043. Enthousiast geworden? Richt dan vóór  2 maart a.s. je motivatie en CV 

aan werkenbij@deseizoenen.org.   
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