Bronlaak zoekt

Persoonlijk Begeleider

minimaal 24 uur per week

BEN JIJ ONZE NIEUWE PERSOONLIJK BEGELEIDER?
DESEIZOENEN BESTAAT UIT WOON- EN
WERKGEMEENSCHAPPEN VOOR
MENSEN MET EEN VERSTANDELIJKE
BEPERKING.

ELKE DAG BIEDEN RUIM 1.000
MEDEWERKERS BEGELEIDING,
VERZORGING EN ONDERSTEUNING AAN
600 CLIENTEN MET EEN
VERSTANDELIJKE BEPERKING.

ONZE WOON-WERKGEMEENSCHAPPEN
VORMEN EEN HECHTE PLEK WAAR
IEDEREEN ERTOE DOET. OP BASIS VAN

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
De Eenhoorn is een woning op ons mooie landgoed. Hier wonen in totaal 7 bewoners in
een heterogene samenstelling met verschillende zorgvragen en ontwikkelingsniveaus.
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.

ONZE ANTROPOSOFISCHE MENSVISIE
BEVORDEREN WE HET WELZIJN
EN DE ONTWIKKELING VAN ONZE
CLIËNTEN EN MEDEWERKERS. WIJ
GELOVEN DAT ELK MENS UNIEKE
MOGELIJKHEDEN HEEFT.

DE GEZAMENLIJKHEID IS VOELBAAR

Jouw nieuwe job
Als persoonlijk begeleider ben je een spin in het web. Je helpt dagelijks onze bewoners
in hun dagelijks bestaan. Je helpt hen opstaan, ontbijten en begeleidt hen naar hun
werkplek. Soms met een deel van de bewoners, maar ook één op één. Daarnaast
coördineer je alle zorg rondom onze bewoners. Je hebt contact met directe familie en
verwanten, maar ook met de betrokken hulpverleners. Jij zorgt dat iedereen op de hoogte
is van de actuele situatie van de bewoner en bepaalt met de betrokkenen de volgende
stappen.

OP DE LOCATIES EN DAAR ZIJN WE
TROTS OP.

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

deseizoenen.org

Jij steekt graag je handen uit de mouwen en vindt het heerlijk om, samen met je
collega’s, voor je bewoner van elke dag iets moois te maken. Je bent creatief, alert en
voelt andere mensen van nature goed aan. Met gevoel voor humor en liefde voor de
bewoner biedt je passende zorg. Je bent een geboren organisator. Door jouw
communicatie zijn familie en verwanten altijd goed geïnformeerd. Je weet hoe je de
neuzen dezelfde kant op houdt en denkt altijd in het belang van onze bewoners.
Wij bieden een uitdagende functie met fijne arbeidsvoorwaarden, waaronder een
passend salaris (FWG 45 cao Gehandicaptenzorg) 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!
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 15 mei 2021 sturen
naar werkenbij@deseizoenen.org

