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 op zoek naar

Begeleiders Flexpool
18 uur per week (50%)
Ben jij diegene die een glimlach op het gezicht van de cliënt bezorgt, omdat jij ervoor zorgt dat de
cliënt de normale dingen in het leven ervaart en vooral beleeft? Met gemak sluiten jij en je
collega’s aan bij de mogelijkheden van de cliënt en waar mogelijk laat jij de regie bij hen. Want
dat is wat jij goed kunt, denken in mogelijkheden. Als Begeleider in de flexpool 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.
Heb jij veel ervaring en houd je van flexibel werken dan zoeken we jou!
We zoeken voor de flexpool collega’s met veel ervaring die het juist leuk vinden om niet vanuit
een vast team te werken maar ingezet willen worden in meerdere teams als flex-begeleider. Zo is
er altijd een werkplek die bij jou past. Je bent enthousiast en klantvriendelijk ingesteld. Je werkt
op het niveau dat bij je past en je kunt zelf aangeven wanneer je beschikbaar bent. We zoeken
voor de flexpool voor 2 categorieën:
- IBG.
- EMB.
Hoe ga je helpen?
Je staat ’s ochtends op en beseft dat het tijd is voor je eerste werkdag. De gedachte dat je straks
al Begeleider mag ondersteunen in zowel in individueel als in klein groepsverband, geeft energie
en motivatie. ’s Ochtends aangekomen starten we eerst rustig met een bak koffie, samen
bespreken we de prioriteiten voor die dag uit wat er is gerapporteerd. Het dagelijks rapporteren
in het ondersteuningsplan van de cliënt gebruik je om je collega’s op de hoogte te brengen. Dit is
niet moeilijk, wij zijn een hecht team waarin wij elkaar helpen. Jij vervolgt je werkdag daarna met
het bieden van de best mogelijk ondersteuning uit de ondersteuningsafspraken passend bij jouw
rol als flexer. Passend bij je ervaring en opleiding kun je dus in de Flexpool als Zorgassistent,
Begeleider A, Begeleider B worden ingezet.

Onderwerp
Datum

Wat breng jij mee?
 Je hebt een vakgerichte opleiding afgerond op minimaal mbo-niveau 2 (denk aan
Helpende zorg en Welzijn), niveau 3 (denk aan SPW, MMZ, VZ- IG), niveau 4
(verpleegkunde, MMZ 4 of SPW 4) of HBO (denk aan Social Work of Verpleegkunde);
 Je bent flexibel inzetbaar, waaronder ook op zon- en feestdagen en in de weekenden;
 Je beheerst de Nederlandse taal goed, zowel mondeling als schriftelijk.
Wat jij goed kunt?
Affiniteit met één van onze doelgroepen IBG en/of EMB doelgroep is bij jou van nature het geval.
Met gemak verplaats jij je in de beperkingen en vooral mogelijkheden van de cliënt. Je kunt goed
zelfstandig en methodisch werken, maar bent ook leergierig als het aankomt op het leren van
nieuwe vaardigheden.
Interesse?
Als je dit aanspreekt en je wilt in onze flexpool komen werken, dan horen we graag snel van je!
Dit kan via vacature@maeykehiem.nl onder vermelding van flex-begeleider. Wil je eerst meer
weten over werken in onze toekomstige flexpool, dan informeert onze HR –afdeling je graag over
de mogelijkheden.
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