Bronlaak zoekt een

Begeleider

18-32 uur per week

Bronlaak
Midden in de bossen bij Oploo vind je onze gemeenschap Bronlaak. Hier wonen en
werken zo’n 200 bewoners. Overdag serveren ze bijvoorbeeld koffie in de lunchroom,
produceren ze kachelhout in de natuur, maken ze vazen en schalen in de potterij en
wieden ze het onkruid in de tuinderij. Elke bewoner werkt op z’n eigen niveau, volgens
een vast dagritme.
Eenhoorn en Alicorn
De Eenhoorn en Alicorn zijn twee buurwoningen op ons mooie landgoed. Hier wonen in
totaal 10 bewoners in een heterogene samenstelling met verschillende zorgvragen en
ontwikkelingsniveau’s. Samen zorgen de bewoners ervoor dat geen dag hetzelfde is. In
de woning leven we samen, dragen daarin allemaal naar eigen vermogen een steentje bij
en vullen we elkaar aan. De mogelijkheden verschillen per persoon: de één houdt van
een praatje, de ander vindt dat lastig en luistert liever samen naar muziek. De één is
praktisch vaardig, waar een ander uitblinkt in zorgzaamheid naar een medebewoner.
We geven inhoud aan het leven en de dag en genieten met elkaar van de kleine dingen.
Jouw nieuwe job
Als begeleider van deze groepen werk je met bewoners die op uiteenlopende vlakken
ondersteuning nodig hebben. Je bewoners vinden het lastig om de wereld om hen heen
te begrijpen. Jij snapt dit en helpt hen grip te krijgen op de dag door continue begeleiding
en verzorging. Soms ga je mee naar het werkgebied Obilot om samen met hen, buiten in
de natuur, aan de slag te gaan en werk te verzetten in de bossen of op de heide.
Jij steekt graag je handen uit de mouwen en vindt het heerlijk om, samen met je
collega’s, voor je bewoners van elke dag iets moois te maken. Je hebt ervaring met
complexe zorgvragen en weet hoe je, met liefde en humor, onze bewoners kunt
motiveren en ontwikkelen. Je hebt kennis van gedragsregulering en verzorging. Je hebt
een relevante opleiding binnen Zorg en Welzijn op minimaal niveau 4.
Wij bieden een uitdagende functie met fijne arbeidsvoorwaarden, waaronder een
passend salaris (FWG40, CAO GHZ) en een vaste eindejaarsuitkering. We vinden
persoonlijke ontwikkeling belangrijk en investeren graag in opleiding van onze mensen.
De inspirerende groene omgeving waarin Bronlaak ligt, krijg je er bovendien gratis bij!

DESEIZOENEN BESTAAT
UIT 6 LOCATIES:
• DE CORISBERG Heerlen
• ELIVAGAR Roggel
• GENNEP Eindhoven
• BRONLAAK Oploo
• VERDANDI Loenen-Zutphen
• OVERKEMPE Olst

deseizoenen.org

Meer weten?
Wanneer je interesse hebt, bel dan gerust eens met Bebbie van de Laar voor meer
informatie op tel. 06-1101 7868. Je mag je sollicitatie met CV vóór 11 maart 2021 sturen
naar werkenbij@deseizoenen.org

