Landgoed Gennep zoekt een

Begeleider met groene vingers

32 uur per week

Landgoed Gennep in Eindhoven is de kleinste locatie van DeSeizoenen dat merk je door
het kleinschalig karakter, de korte lijnen tussen de medewerkers en de bewoners. We
zijn een hechte woon-werk gemeenschap, daar zijn wij trots op. Werkplezier staat hoog
in ons vaandel voor zowel medewerkers als bewoners.
Wat ga je doen in de Tuin als begeleider?
In het werkgebied de tuin van de Genneper Hoeve begeleid je een groep cliënten. De
Genneper Hoeve tuin en de Seizoenen leiden ons door het jaar heen om te werken met
de aarde en de planten. We hebben een intensieve samenwerking, de cliënten en
medewerkers werken samen, ondersteunen elkaar en beleven de elementen keer op
keer om zo onze potentie te leren kennen en zichtbaar te maken.
Je begeleidt, ondersteunt en motiveert cliënten als groep en individueel conform het
ondersteuningsplan. Je ziet toe op de veiligheid en hygiëne van cliënt in en om zijn werken leefomgeving.
Wat vragen wij van jou?
Jij hebt het talent om mensen met een verstandelijke beperking te begeleiden in hun
welzijn en ontwikkeling. Hiervoor beschik je over coachende vaardigheden en een
relevante opleiding binnen Zorg en Welzijn op minimaal niveau 3 of 4 daarnaast heb je
affiniteit met de BD tuinbouw.
Wat bieden wij?
Een uitdagende functie in een inspirerende en waarden gedreven organisatie. Een
functie waarin je veel verschillende talenten kwijt kunt en je ook de mogelijkheid wordt
geboden voor persoonlijke ontwikkeling. Je treft een fijne werksfeer en betrokken
collega’s in een prachtige werkomgeving. De functie is conform CAO GHZ ingeschaald in
FWG 40 afhankelijk van opleiding en ervaring. Het betreft een contract voor bepaalde tijd
voor de duur van 1 jaar met de intentie om deze te verlengen. Verder bieden we je goede
arbeidsvoorwaarden waaronder een eindejaarsuitkering.
Meer info?
Wil jij DeSeizoenen| locatie Gennep alvast in vogelvlucht beleven voordat je reageert, kijk
dan op www.youtube.com/watch?v=i9XsCj8MtlM
Voor vragen kun je contact opnemen met Carin van Bommel op 06 – 21211691
DESEIZOENEN BESTAAT
UIT 6 LOCATIES:
• DE CORISBERG Heerlen
• ELIVAGAR Roggel
• GENNEP Eindhoven
• BRONLAAK Oploo
• VERDANDI Loenen-Zutphen
• OVERKEMPE Olst

deseizoenen.org

Enthousiast geworden? Richt dan vóór 25 januari aanstaande je motivatie en CV aan
werkenbij@deseizoenen.org De eerste gesprekken vinden plaats in week 4.

