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 :

Vakantiekrachten
Wij zijn op zoek naar vakantiekrachten voor de maanden mei tot en met oktober, mocht je alleen
in de zomervakantie beschikbaar zijn ben je ook van harte welkom!
Wat ga je doen?
Je gaat werken als Begeleider in de Gehandicaptenzorg! Je ondersteunt onze bewoners op onze
woongroepen. Natuurlijk afhankelijk van je interesses en talenten. Verder organiseer je
activiteiten met en voor onze bewoners. Wij zijn zeer benieuwd naar wie jij bent en wat jij kunt
toevoegen tijdens de vakanties!
Wij vragen
 Je volgt een zorgopleiding niveau 3/4, HBO of je hebt een zorgopleiding afgerond;
 Affiniteit met- en het liefst (stage) ervaring in de Gehandicaptenzorg;
 Je bent flexibel inzetbaar waaronder ook op zon- en feestdagen en in de weekenden;
 Je beheerst de Nederlandse taal goed, zowel mondeling als schriftelijk.
Je persoonlijke eigenschappen
 Je kunt goed zelfstandig en methodisch werken;
 Je hebt doorzettingsvermogen en kan improviseren;
 Je bent leergierig en je verplaatst je met gemak in de mogelijkheden van onze bewoners;
 Je hebt inlevingsvermogen en bent hulpvaardig;
Ons aanbod
De aanstelling is voor de duur van bepaalde tijd (afhankelijk van je beschikbaarheid) voor
gemiddeld 24 uur per week. Heeft andere uren je voorkeur? Laat het ons weten! Het salaris is
afhankelijk van ervaring, opleiding en leeftijd in de functies Zorgassistent (FWG 20,) Begeleider A
(FWG 30) en Begeleider B (FWG 35).
Je doet tijdens dit vakantiewerk veel ervaring op in de Gehandicaptenzorg. Je hebt als eerst
toegang tot de nieuwste vacatures binnen Maeykehiem, en mogelijkheden jezelf te ontwikkelen.
Dus wie weet houd je er een blijvende baan in de flexpool of als vaste medewerker aan over!
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 20 juni a.s. naar
vacature@maeykehiem.nl. Vermeld in de onderwerp regel: vakantiekracht nr. 1101.

