
 

 

 

 

Landgoed Gennep zoekt een 

Flexibel inzetbare begeleider  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

DESEIZOENEN BESTAAT 

UIT 6 LOCATIES: 

• DE CORISBERG Heerlen 

• ELIVAGAR Roggel 

• GENNEP Eindhoven 

• BRONLAAK Oploo 

• VERDANDI Loenen-Zutphen 

• OVERKEMPE Olst 

deseizoenen.org 

 
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 als inval begeleider? 

Je begeleidt, verzorgt en ondersteunt en motiveert onze VG cliënten als groep en 
individueel conform het ondersteuningsplan. Onze cliënten vragen extra ondersteuning 
op het gebied van verschillende ondersteuningsvragen zoals hechtingsproblematiek en 
epilepsie.  
 
Je werkt diensten binnen een 24 uurs rooster bv de weekenddagen tussen 8.00-16.00 
uur of tussen 16.00-22.00 uur. Daarnaast wordt je ook ingezet in de slaapdiensten tussen 
22.00 en 07.00 uur, gedurende deze slaapdienst verleen je op incidentele basis zorg in 
de nacht.  
 
 
Wat vragen wij van jou? 

Jij hebt het talent om mensen met een verstandelijke beperking solistisch te begeleiden 
in hun welzijn en ontwikkeling. Hiervoor beschik je over een flinke dosis gezond verstand, 
verantwoordelijkheidsgevoel en over een relevante opleiding binnen Zorg en Welzijn op 
minimaal niveau 3. Reageer ook wanneer je nu nog studerende bent en je propedeuse 
op zak hebt van een zorg gerelateerde vervolg HBO opleiding.  
 
Wat bieden wij? 

Een uitdagende functie in een inspirerende en waarden gedreven organisatie. Een  
functie waarin je veel verschillende talenten kwijt kunt . Een mogelijk veelzijdige bijbaan 
waarin je veel ervaring kan gaan opdoen. De functie is conform CAO GHZ ingeschaald in 
FWG 35/40 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 van 
maandag tot en met donderdag. 
 
Enthousiast geworden? Richt dan vóór 15 maart aanstaande je motivatie en CV aan 
werkenbij@deseizoenen.org   
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