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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 jou als medewerker, maar je krijgt er ook veel voor terug. Tevreden 

cliënten, dat is waar het bij ons 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 dagelijks werk is het begeleiden en verzorgen van onze bewoners. Je ondersteunt 

hen in hun sociale leven door o.a. begeleiding in het werkgebied en vrijetijdsbesteding. 

Je bent in het woonhuis altijd dicht bij de bewoners om goed te kunnen observeren, te 

ondersteunen en waar nodig over te nemen. Je werkt nauw samen met het team om 

zo goed mogelijk zorg te kunnen bieden.  Als persoonlijk begeleider ben je 

verantwoordelijk voor de realisatie van het ondersteuningsplan, je bewaakt namens 

het team de zorginhoud. Je bent de schakel tussen cliënt, gedragskundige, collega’s 

en ouders/wettelijk vertegenwoordigers. We werken vanuit de antroposofische 

inspiratie waarbij de waarden gelijkwaardigheid, dienstbaarheid en tegenwoordigheid 

van geest centraal staan. Daarbij denken wij graag in mogelijkheden! 

Wie ga je begeleiden? 

Woonhuis de Helias biedt 24 uurs zorg aan 8 jong volwassen mannen en vrouwen met 
een verstandelijke beperking en psychiatrische vraagstukken. Zij hebben ieder 
uiteenlopende verzorgingsbehoeftes, hulpvragen en gedragsvraagstukken. Zij vinden 
het moeilijk de wereld om zich heen te begrijpen. Je reikt hen een voorspelbaar 
dagprogramma en structuur aan waardoor het leven overzichtelijker wordt.  

Wat vragen wij van jou? 

Een gemotiveerde, flexibele werkhouding, je staat stevig in je schoenen, je gaat met 
een dosis humor de verbinding aan met het team van bewoners en medewerkers. Je 
schakelt moeiteloos in de benadering van onze bewoners. Je beschikt over zelfinzicht, 
je bent open in je doen en laten en je werkt graag samen in een team. Tenslotte heb je 
minimaal een zorgopleiding afgerond op niveau 4, en werkervaring met onze 
doelgroep. 

Wat bieden wij? 

Een prachtige bosrijke werkplek, een betrokken team, inspirerende bewoners en een 
ontwikkelmogelijk voor jezelf. De functie is conform CAO GHZ ingeschaald in FWG 45, 
daarnaast bieden we je goede arbeidsvooruitzichten, arbeidsvoorwaarden waaronder 
een vaste eindejaarsuitkering. 

‘Meer info 

Wil jij DeSeizoenen|Bronlaak in vogelvlucht beleven voordat je reageert, check dan 

www.youtube.com/watch?v=BjDUsL2wH-Q. Voor meer info kun je vanaf 11 

augustus contact opnemen met Peter van der Eijk (Clustermanager), via tel. 06 8322 

6133. 

Interesse? Reageer dan! 

Enthousiast geworden? Richt dan uiterlijk 17 augustus a.s. je motivatie en CV onder 
vermelding van Persoonlijk Begeleider Helias aan werkenbij@deseizoenen.org 
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