Overkempe zoekt een

Individueel Begeleider (Uren in overleg tot max. 24)
Overkempe in Olst helpt 136
volwassenen met een
verstandelijke beperking om
zich naar vol vermogen te
ontplooien. We zijn een
hechte cultuur-, woon- en
werkgemeenschap waar
iedereen ertoe doet.
Bewoners en medewerkers
ontwikkelen zich door elkaar
te ontmoeten in samen leven,
samen wonen en samen
werken.
Met oog voor ieders talent en
uitdaging bieden we een
zinvolle invulling van de dag.
Terwijl het ritme van de
seizoenen onze
werkzaamheden bepaalt.

Word jij mijn nieuwe individuele begeleider?
Ik, man van 56 jaar en woonachtig op Het Zuster Smoldershuis in Olst, zoek een
geschikte Individueel Begeleider. Ik ben op mijn best als mijn begeleiders mijn
dagprogramma kennen. Ik vind het fijn als mijn spullen op de plek staan of liggen,
waar ik ze graag wil hebben. Als er dingen onduidelijk zijn voor mij, word ik soms
boos en verward. Het is dan fijn als mijn begeleider mij begrijpt en mij helpt. Op
sommige momenten van de dag heb ik hulp nodig bij het doen van de dagelijkse
dingen, maar in feite heb ik altijd je hulp nodig. Ik hou van douchen, eten,
wandelen (in de rolstoel) en gezelschap. Ook vind ik het fijn om te puzzelen of om
voorgelezen te worden. Zelf kan ik niet lezen of praten. 1 x per week komt er
iemand om voor mij muziek te maken waar ik erg van kan genieten. Overdag ben
ik alleen met mijn begeleider en daar voel ik mij het prettigst bij. Ik eet ook samen
met mijn begeleider, soms op mijn kamer en soms in de woonkamer van de
groep. Ik ben op zoek naar een begeleider die het leuk vindt om al deze dingen
met mij te doen.

Wat bieden wij?
Een uitdagende functie in een inspirerende en waarden gedreven organisatie.
Een verantwoordelijke functie waarin je veel verschillende talenten kwijt kunt en
die je ook de mogelijkheid biedt voor persoonlijke ontwikkeling. Je treft een fijne
werksfeer en betrokken collega’s in een prachtige werkomgeving en wij investeren
in jouw persoonlijke ontwikkeling. De functie is conform CAO GHZ ingeschaald in
FWG 40. Verder bieden we je goede arbeidsvoorwaarden waaronder een
eindejaarsuitkering.

Wat vragen wij van jou?
Je hebt het talent om mensen met een verstandelijke beperking te begeleiden in
hun persoonlijke omgeving en bij hun welzijn en ontwikkeling. Een relevante
opleiding binnen Zorg en Welzijn op minimaal niveau 4 wordt gevraagd. Ervaring
met Triple C en ADL is een pré.

Interesse in deze vacature?
Dan nodigen wij je uit om je interesse kenbaar te maken vóór 1 oktober 2020.
Clustermanager Monique Tromp ziet je motivatie en C.V. graag tegemoet op
werkenbij@deseizoenen.org o.v.v. “Begeleider Individueel”.
Wil je eerst meer informatie voordat je gaat solliciteren, neem dan contact op met
Monique (tel. 06 – 46 14 49 16).

