
 

Overkempe zoekt  

(Assistent) Begeleiders (voor weekend en vakanties)

 
 
 

 

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.

 

Wat ga je doen als (assistent begeleider)  
Vind je het leuk om naast je studie binnen Zorg en Welzijn alvast werkervaring op 
te doen in de gehandicaptenzorg dan is dit je kans. Wij zijn opzoek naar 
enthousiaste (assistent) begeleiders die met name in de weekenden en vakanties 
aan de slag willen gaan op 1 van onze woonhuizen op onze locatie Overkempe in 
Olst. We gaan eerst samen met je in gesprek om te bepalen wat je ambities zijn. 
Vervolgens gaan we kijken of we een match kunnen maken met 1 van onze 
woonhuizen. De doelgroep waar je mee komt te werken zijn cliënten met een 
lichamelijke en/of verstandelijke beperking.  

 

Wat bieden wij?  
Je gaat aan de slag bij een werkgever die binnen de branche hoger dan 
gemiddeld  scoort op goed werkgeverschap en medewerkerstevredenheid. 
Wij bieden je een uitdagende (bij)baan die interessant is voor je c.v. bij een 
inspirerende en door antroposofische waarden gedreven organisatie . Een  functie 
waarbij je veel werkervaring kunt opdoen. Hopelijk kunnen we je zodanig boeien 
en binden dat je je carriere bij ons wilt gaan voortzetten na het voltooien van je 
studie. De functie is conform CAO GHZ ingeschaald in FWG 25/30 (€ 1.788- 
€2.716) 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.  

 
Wat vragen wij van jou?  
Jij hebt het talent om mensen met een verstandelijke beperking te begeleiden in 
hun welzijn en ontwikkeling. Je bent gestart met een relevante studie binnen Zorg 
en Welzijn op niveau 3/4/6. Stage ervaring binnen Zorg en Welzijn kan een pré 
zijn. 

 

Interesse in deze vacature?  
Dan nodigen wij je van harte uit om  je interesse kenbaar te maken. 
Clustermanager José Zweering ziet je motivatie en C.V. graag tegemoet op  
werkenbij@DeSeizoenen.org o.v.v. “AB Overkempe”.  
 
Ben je benieuwd waar je komt te werken voordat je besluit te sollicteren of wil je 
weten of je in aanmerking komt voor deze vacature? Neem dan contact op met 
clustermanager José Zweering (06 – 57 88 73 85). Zij staat je graag te woord. 
 
Meer info over onze organisatie: www.DeSeizoenen.org 
 
Zij Instromers worden natuurlijk ook van harte uitgenodigd om te solliciteren! 
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