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 een

Flexibele begeleider
In eerste instantie voor onze woongroep Bouwen 26 25.2 uur (70%)

Unieke kans voor Begeleiders in de Gehandicaptenzorg! Wij zijn op zoek naar Flexibele
begeleiders die wij in tegenstelling tot andere organisaties, dezelfde voorwaarden bieden als
begeleiders die op een vaste locatie werken, maar net met een andere twist! Het verschil is dat je
inzetbaar bent op meerdere locaties voor een bepaalde periode, bijvoorbeeld ter vervanging van
zwangerschapsverlof van één van onze collega’s. Op welke locaties? En hoeveel locaties? Dit
doen we zoveel mogelijk in overleg met jou!
Je werkt vaak zelfstandig, maar bent onderdeel van het team waar je op dat moment voor die
periode werkzaam bent. Daardoor heb je vaste collega's die je regelmatig spreekt. Ben je een
ervaren begeleider? Dan biedt het werken op verschillende locaties de kans om jouw expertise te
delen met verschillende teams. Werk je pas kort in de gehandicaptenzorg, dan kun je bij ons
ontdekken welke werkzaamheden en doelgroep/locatie het beste bij je past. Daarnaast heb je bij
ons een streepje voor omdat we je al kennen en zou jij zomaar de persoon kunnen zijn die wij
vast aannemen op de locatie. Je bent tenslotte al lekker ingewerkt en weet hoe wij werken.

Bij welke locatie ga je eerst werken?
De eerste drie maanden ben je werkzaam op onze woongroep Bouwen 26. Bouwen 26 is een
groep waarin zes volwassen bewoners in de leeftijd van 32 tot 57 jaar wonen. De bewoners
hebben een matig tot ernstige verstandelijke beperking, ASS en andere aanverwante stoornissen.
Dit maakt deze groep een intensieve begeleidings- en behandelgroep. Alle bewoners hebben veel
baat bij een overzichtelijke dagindeling en voorspelbare benadering. De bewoners wonen ieder in
hun eigen studio-appartement binnen bouwen 26. Vanuit de centrale ruimte binnen de
woongroep worden de bewoners van Bouwen 26 ondersteund en begeleid.

Tussen Bouwen 26 en dagbestedingslocatie de Bolder bestaat een samenwerkingsverband.
Vanuit Bouwen 26 gaat een deel van het personeel mee naar de Bolder om daar de bewoners te
begeleiden tijdens dagbesteding. Bewoners verzorgen hier verschillende dieren en voeren
diverse arbeidsmatige werkzaamheden uit. Daarnaast dragen ze zelf zorg voor hun
werkomgeving. Het team van Bouwen 26/Bolder is volop in ontwikkeling. Voor het team zijn
openheid, eerlijkheid en een positieve
Wat breng jij mee?






Je hebt een vakgerichte opleiding afgerond op minimaal mbo niveau 4;
Je bent flexibel inzetbaar;
Omdat je eerste ervaring binnen Maeykehiem begint op Bouwen 26 is kennis van de
specifieke doelgroep en ervaring in Triple C een voorkeur;
Je staat sterk in je schoenen, je bent zeker van je handelen en hebt hierbij een goed
observerend vermogen;
Je bent in staat om zelfreflectie toe te passen, feedback te durven vragen en geven en
straalt rust uit.

Wat bieden wij?
De aanstelling is in eerste instantie voor de duur van en jaar. Bij een positieve evaluatie is er
grote kans op verlening (voor onbepaalde tijd)! 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?
Als je dit aanspreekt en je wilt in onze flexpool komen werken, dan horen we graag snel van je!
Dit kan voor 15 januari a.s. via vacature@maeykehiem.nl onder vermelding van flex-begeleider
200. Wil je eerst meer weten over werken in onze flexpool? Infomeer dan bij onze teamleider:
Leonie van Wijk 06-8316 4766.
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