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:

Begeleider B
Bouwen 23/25 | 21,6 uur (60%)
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 doet/ervaart en vooral beleeft? Is werken met cliënten met
een verstandelijke beperking jouw passie? Dan zoeken we jou!
Je collega’s en de locatie
De teams van Bouwen 23 en 25 werken samen aan een combinatie van wonen en dagbesteding
vanuit de woning. Op Bouwen 23 wonen 5 volwassen cliënten. Op Bouwen 25 wonen 3 tieners en
2 volwassenen. Onze bewoners hebben te maken met ernstige meervoudige beperking (EMB).
Met ons team leveren we iedere dag weer belevingsgerichte, dagelijkse activiteiten waarbij de
cliënt waar mogelijk regie heeft. Je werkt vanuit het basisteam Bouwen 23 of Bouwen 25, maar
wordt ingepland op beide groepen, in jouw basisteam neem je deel aan de teamvergaderingen.
Wat ga je doen?
Als Begeleider B ben je van grote waarde voor onze bewoners omdat jij hen ondersteunt in het
dagelijks leven. Op Bouwen 23/25 werken we met de LACCS methode, wij nemen je mee in deze
methode mocht je hier niet bekend mee zijn. 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 verschillende syndromen (Angelman, Kleefstra, Aicardi) en ziektebeelden
zoals epilepsie en cerebrale atrofie;
 Je beheerst het Nederlands goed, zowel mondeling als schriftelijk.

Je persoonlijke eigenschappen
 Je kunt goed zelfstandig en methodisch werken;
 Je bent een team player;
 Je bent leergierig;
 Je hebt affiniteit met de EMB doelgroep.
Hoe wij jou waarderen?
De aanstelling is voor de duur van een jaar, met kans op verlenging voor onbepaalde tijd bij goed
functioneren en ongewijzigde omstandigheden.
 Het salaris bedraagt- afhankelijk van opleiding, kennis en ervaring- minimaal € 1.920,- en
maximaal € 2.853,- ( FWG 35 cao-Gehandicaptenzorg) bruto per maand;
 Veel aandacht voor je persoonlijke groei en ontwikkeling. Wij bieden momenteel LACCS
scholingen aan waarmee we kennis en kunde op pijl houden en vergroten;
 Een eindejaarsuitkering van 8,33%.
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 14 juni a.s. naar
vacature@maeykehiem.nl Vermeld in de onderwerp regel: sollicitatie begeleider B nr. 2800. Wil
je eerst meer informatie? Bel dan met Bouwen 23/25 telefoonnummer: 0513-433801 of Anne
Koning Teamleider 06-22091528.

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