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.

Begeleider B, 28,8 uur (80%) Bouwen 35
Dagbesteding per 1 december
Onze dag moet duidelijk ingedeeld worden. Help jij mij door de dag heen?
Waarin jij mij vertrouwen biedt, want ik ervaar geregeld angst. Samen als
team staan we ervoor om de bewoners te helpen met elkaar een vertrouwde
woonomgeving te creëren. Help jij mee?

Je collega's en de locatie
Het team van bouwen 35 bestaat uit 13 medewerkers, je werkt alleen op de dagbesteding waar
een collega van wonen bij aansluit. Wij zoeken collega’s welke er te allen tijde staan voor hun
bewoners en naaste collega’s, hiernaast flexibel zijn en overstijgend kunnen denken. Samen doen
zij er alles aan om de cliënten de zorg en aandacht te geven die zij nodig hebben. Samen met je
collega's ondersteun je 5 bewoners met een zeer intensieve zorgvraag en bijkomende
gedragsproblematiek. De intensieve zorgvragen van de cliënten maken de diensten altijd anders.
Je kijkt als begeleider naar de zorgbehoefte per dag en hier pas je het programma op aan. Hiernaast
is het voor de veiligheid van cliënten en collega’s is het van belang om nauw samen te werken met
je collega’s.
Wat ga je doen?
Als begeleider is het jouw doel om complex gedrag om te buigen en daarbij het welzijn van de
cliënt te verbeteren. Je biedt structuur en duidelijkheid en zorgt voor een zinvolle daginvulling.
Deze doelgroep is gebaat bij een vasthoudende en positieve benadering én begeleiders die 100 %
naast hun staan. Daarnaast ben jij verantwoordelijk voor het bieden van een gestructureerde,
voorspelbare en veilige werkomgeving voor de bewoners. Je ondersteunt de bewoners, zowel
individueel als in klein groepsverband. Door een scherpe observatie en een goede interpretatie
zorg jij ervoor dat de bewoners zich begrepen voelen.
Wij vragen
- Een vakgerichte opleiding op mbo- niveau 4 afgerond;
- Kennis en ervaring met moeilijk verstaanbaar gedrag binnen de zorg voor mensen met
een beperking;
- Kennis van mensen met een matige- en ernstige verstandelijke beperking;
- Vertrouwen, relativering en humor;

-

Je hebt kennis van: ASS, NAH, epilepsie en hebt ervaring met bijkomende
gedragsproblematiek;
Kennis van Triple C is gewenst.
De helicopterview kunnen behouden tijdens individuele activiteiten.

Je persoonlijke eigenschappen
- Je hebt een goed observerend vermogen, staat daarbij sterk in je schoenen;
- Je bent zeker van je handelen, bent leergierig en je straalt rust uit;
- Je hebt een positieve een actieve houding;
- Je hebt een rustige en emotioneel neutrale uitstraling;
- Je bent in staat om zowel verbaal als non – verbaal te communiceren met cliënten.
- Helicopterview.
Wij bieden
- De aanstelling is in eerste instantie voor de duur van 11 maanden met zicht op
verlenging; per 1 december 2019
- Het salaris bedraagt minimaal € 1800,- en maximaal € 2.675,- bruto per maand, op basis
van een 36-urige werkweek. Arbeidsvoorwaarden en het salaris zijn conform de CAO
Gehandicaptenzorg (schaal FWG 35). 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.
- Scholing Triple C;
- Meer weten over wie we zijn? Kijk op www.maeykehiem.nl
Interesse?
Reageer dan. We horen graag waarom je binnen Bouwen 35 als Begeleider B wilt werken en
waarom je denkt geschikt te zijn voor deze functie. Stuur je sollicitatiebrief en CV uiterlijk voor 31
oktober 2019 naar vacature@maeykehiem.nl Vermeld in de onderwerp regel: sollicitatie nr. 73
Begeleider B Bouwen 35 dagbesteding.

