Ruimte om je vak uit te oefenen en het resultaat daarvan dagelijks in de praktijk te zien. Dat krijg
je in onze overzichtelijke organisatie, waar we expertise hebben én iedereen bij naam kennen;
circa 140 cliënten, hun netwerk en 300 collega’s. Maeykehiem is er voor iedereen met een
verstandelijke beperking in het zuidwesten van de provincie Friesland. Cliënten praten dagelijks
mee over hun eigen leven en over onze organisatie. Over wonen en werken en onderdeel zijn van
de lokale samenleving. Jij krijgt ook alle mogelijkheid om invloed uit te oefenen. Als je het leuk
vindt om in een organisatie in beweging te werken en een open oor te vinden voor ondernemende
voorstellen, dan is dit je kans. Vanuit je eigen expertise en professionele trots kun je invulling
geven aan je functie. Op welke plek je ook zit.

Wij zijn zo op zoek naar een

Begeleider B
Langweer A | Eerste 4 maanden tvv Zwangerschap op
Langweer, rest van het contract op een andere locatie binnen
Maeykehiem.
Is werken met cliënten met een verstandelijke beperking jouw passie? Ben jij flexibel inzetbaar
en werk jij graag op meerdere groepen binnen Maeykehiem? Dan zoeken we jou! Als Begeleider
B maak je deel uit van een zorgteam en ben je samen met je collega’s verantwoordelijk voor het
begeleiden, verzorgen en verplegen van onze cliënten.
Je collega’s en de locatie
Op Langweer A wonen 7 cliënten in de leeftijd van 26 t/m 69 jaar met een ontwikkelingsniveau
van 6 tot 36 maand. In verband met het ontwikkelingsniveau van de cliënten is de communicatie
een aandachtspunt. Dit uit zich onder andere in gebarentaal en gebruik van diverse
communicatiemiddelen.
Naast het bieden van een rustige, gezellige en veilige leefomgeving, is de begeleiding gericht op
het ondersteunen en onderhouden van de individuele vaardigheden. Ook wordt er aan een
aantal cliënten dagbesteding op de woning geboden. Kernwoorden hierbij zijn: sfeer, beleven,
veiligheid, nabijheid, rust, structuur en duidelijkheid.
Wat ga je doen?
Als begeleider ondersteun je cliënten, zowel individueel als in klein groepsverband, bij het
vormgeven van hun dagelijks leven. Je ondersteunt op basis van een ondersteuningsplan en
werkt mee aan het behalen van de afgesproken doelstellingen. Uiteraard rapporteer je dagelijks
in het ondersteuningsplan van de cliënt. Huishoudelijke taken, deelname aan werkoverleggen of
werkgroepen zijn onderdeel van je werk.

Wij vragen
 Je hebt een vakgerichte opleiding afgerond, minimaal mbo 4 (bijvoorbeeld: MMZ maar
bij voorkeur een verpleegkundige opleiding met BIG registratie);
 Aantoonbare relevante werkervaring in de gehandicaptenzorg;
 Kennis van o.a. epilepsie, automutilatie en visuele beperkingen;
 Je beheerst het Nederlands goed, zowel mondeling als schriftelijk.
Je persoonlijke eigenschappen
 Je bent flexibel inzetbaar en staat ervoor open om op meerdere locaties te werken.
 Je kunt goed zelfstandig en methodisch werken;
 Je bent leergierig en gebruikt zelfreflectie om je te ontwikkelen en aan te sluiten bij de
hulpvraag van de bewoner;
 Je bent weerbaar en voorspelbaar;
 Je beschikt over zelf oplossend vermogen.
Wij bieden
 De aanstelling is voor 11 maanden, waarvan de eerste 4 vast op Langweer A. De rest van
de contractduur vindt plaats op een andere groep binnen Maeykehiem.
 Het salaris bedraagt- afhankelijk van opleiding, kennis en ervaring- minimaal € 1.800,- en
maximaal € 2.675,- ( FWG 35 cao-Gehandicaptenzorg) bruto per maand bij een fulltime
dienstverband (36 uur);
 Kansen om jezelf binnen Maeykehiem te ontwikkelen. Bij ons staat dan ook ‘een leven
lang leren’ centraal. Dat betekent dat wij al onze medewerkers, van stagiaires tot de
meest doorgewinterde professionals, de kans geven om elke dag te leren op de
werkvloer. Wij werken daarvoor samen met meerdere onderwijsinstellingen.
 Meer weten over wie we zijn? Kijk op www.maeykehiem.nl
Interesse?
Reageer dan. We horen graag waarom je bij Maeykehiem wilt werken en waarom je denkt
geschikt te zijn voor deze functie. Stuur je sollicitatiebrief en CV vóór 26 oktober a.s. naar
vacature@maeykehiem.nl Vermeld in de onderwerp regel: sollicitatie begeleider B nr. 69. Wil je
eerst meer informatie? Bel dan met Anne Koning (Teamleider), je kunt hem bereiken op: 0513 43
38 00
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.
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