Maeykehiem is een overzichtelijke zorginstelling met korte lijnen en medewerkers die elkaar, de
cliënten en hun verwanten goed kennen. Bij ons hebben cliënten maximale regie over hun eigen
leven. Wij zijn altijd op zoek naar de best gekwalificeerde en gemotiveerde collega’s die kennis en
ervaring weten te koppelen aan invoelingsvermogen met onze cliënten. Onderlinge
saamhorigheid, betrokkenheid en trots om hier te werken maken van Maeykehiem een bijzondere
werkplek met een goede naam en een mooi toekomstperspectief. Maeykehiem neemt in Sint
Nicolaasga een unieke plaats in. Onze cliënten nemen volop deel aan het dorpsleven en de
inwoners zijn nauw betrokken bij onze zorginstelling.

Wij zijn op zoek naar

Begeleiders B
Voor team Bouwen 28 | circa 24 uur per week

Heb jij veel inlevingsvermogen, durf, creativiteit en wil jij onvoorwaardelijke ondersteuning
aanbieden aan een zorg vragende groep cliënten? Dan zijn wij op zoek naar jou!
Je collega’s en de locatie
Bouwen 28 is een dynamische belevingsgerichte groep. Naast het bieden van een veilige,
gezellige sfeervolle leefomgeving is het geven van begeleiding gericht op ondersteunen en
onderhouden van de individuele vaardigheden. De mate van zelfstandigheid wordt zoveel
mogelijk in stand gehouden waarin observeren en rapporteren over lichamelijk/geestelijk welzijn
belangrijk is. Bekendheid met verouderingsproces, dementie, epilepsie en diabetes is een pre.
Daarnaast bieden wij ook individuele begeleiding aan 1 cliënt.
De locatie staat met meerdere woningen op het terrein van Maeykehiem. Op bouwen 28 wonen
cliënten in de leeftijd van 13 tot 74 jaar met een intensieve zorgvraag als gevolg van een ernstige
verstandelijk en/of lichamelijke beperking. De bewoners ontvangen een intensieve 24uursondersteuning.
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
verpleegkundige of MMZ4);
 Aantoonbare relevante werkervaring in de gehandicaptenzorg;
 Kennis van de doelgroep;
 Empathisch vermogen;
 Je beheerst het Nederlands goed, zowel mondeling als schriftelijk. Het is een pré als je de
Friese taal in woord en geschrift beheerst;
 Volledige inzetbaarheid in vakantieperiode juli en augustus.
Je persoonlijke eigenschappen
 Je kunt goed zelfstandig en methodisch werken;
 Je bent leergierig;
 Je hebt geduld;
 Je bent goed in feedback geven en ontvangen;
 Je kunt vlot schakelen tussen begeleiden en verzorgen;
 Je hebt een goed observatie vermogen.

Wij bieden
De aanstelling is in eerste instantie voor de duur zwangerschap van een van onze collega’s. Bij
een positieve evaluatie is er grote kans op verlening! Het salaris bedraagt minimaal
€ 1.861,- en maximaal € 2.766,- bruto per maand bij een 36-urige werkweek. De
arbeidsvoorwaarden en het salaris zijn conform de CAO Gehandicaptenzorg (schaal FWG 35).
Interesse?
Stuur je sollicitatiebrief en CV vóór 15 januari a.s. naar vacature@maeykehiem.nl. Vermeld in de
onderwerp regel: sollicitatie begeleider B – Bouwen 28 nr. 100. Heb je vragen? Bel dan Wessel
Jellesma, leidinggevende 06-22103314.

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.
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