Ben jij degene naar wie wij per direct op zoek zijn?
Vacature: Begeleider Wonen minimaal 20 uur per week
: Flexkracht Begeleider Wonen
De werkplek
Bij Stichting de Parel van Oudewater wonen 9 jongeren met een
verstandelijke beperking.
Het is een woonvorm met 24-uurs zorg en een dagbesteding.
Je bouwt samen met de andere collega’s en het bestuur van Stichting De Parel van
Oudewater aan een veilig thuis voor onze bewoners!
Een mooie uitdaging om samen te ontdekken hoe we een mooi thuis kunnen bieden aan de
bewoners.
Jouw werk
Als begeleider ben je een bruggenbouwer, neem je initiatieven en weet je anderen te
motiveren in de afgesproken richting. Samen met de andere begeleiders geef je
uitvoering aan de individuele werkdoelen van een bewoner en aan het dagprogramma.
Je levert een bijdrage aan de ontwikkeling van het team.
Jouw kwaliteiten
- Je hebt een relevante opleiding op MBO-niveau 4 of HBO SPH.
- Je bent minimaal 20 uur per week beschikbaar.
- Je bent flexibel inzetbaar, de diensten zijn onregelmatige werktijden.
- Je bent communicatief vaardig.
- Je kunt regie voeren, werkt methodisch en kunt creatief denken.
- Je bent proactief en resultaatgericht.
- Je kunt omgaan met moeilijk verstaanbaar gedrag en hebt ervaring met de
doelgroep.
- Je bent bewust bezig met je professionele ontwikkeling.
- Je hebt lef, kunt buiten kaders denken, maar ook verbinden en anderen
enthousiasmeren.
Wij bieden
- Een afwisselende functie en een unieke ervaring in een jonge organisatie met korte
lijnen en een informele werksfeer.
- Er is aandacht voor de bewoners en elkaar.
- Goede scholings- en ontwikkelingsmogelijkheden.
- CAO Gehandicapten is van toepassing.
Heb je nog vragen?
Wij beantwoorden ze graag!
Neem gerust contact op met Astrid Snel, telefoonnummer: 06-22510515
Of stuur je sollicitatiebrief en CV naar info@deparelvanoudewater.nl
Stichting De Parel van Oudewater
Hekendorpse Buurt 65
3467 PB Hekendorp (gem. Oudewater)
www.deparelvanoudewater.nl
We zien uit naar jouw reactie!

