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.

Wij zijn op zoek naar

Begeleiders
Uren in overleg (tussen 18 en 28 uur)
Waar ga je werken?
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, dit kan zijn voor een bepaalde periode. Bijvoorbeeld ter
vervanging van langdurige ziekte, zwangerschapsverlof van één van onze collega’s of voor een
korte periode. Op welke locaties? En hoeveel locaties? Dit doen we zoveel mogelijk in overleg
met jou!
Binnen Maeykehiem wonen bewoners met diverse zorgvragen. Bewoners met een licht
verstandelijke beperking (LVB), bewoners met een ernstig meervoudige beperking (EMB) en
hebben we intensieve begeleidingsgroepen (IBG). Op basis van je affiniteit en kwaliteiten kijken
we welke doelgroep voor jou het best passend is en wordt je ingewerkt op deze doelgroep.
Je werkt vaak zelfstandig, maar bent onderdeel van de teams 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.
Wat breng jij mee?
 Je hebt een vakgerichte opleiding afgerond op minimaal mbo niveau 3 (SPW, MMZ,
VZ- IG), niveau 4 (verpleegkunde, MMZ 4 of SPW 4) of HBO (Social Work of
Verpleegkunde);
 Je bent flexibel inzetbaar in de zomerperiode, 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, EMB en/of LVB- 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.
Hoe wij jou waarderen?
 De aanstelling is in eerste instantie voor de duur van 12 maanden met zicht op een vast
dienstverband bij goed functioneren en ongewijzigde omstandigheden;
 Inschaling is afhankelijk van opleiding, kennis en ervaring. We hebben veel aandacht voor
jouw persoonlijke groei en ontwikkeling. Bieden scholingen aan waarmee we kennis en
kunde op pijl houden en vergroten;
 Daarnaast ontvang je op IBG een tijdelijke bruto arbeidsmarkttoeslag van € 134,- per
maand naar rato van je dienstverband (op basis van FT 36 uur);
 Werken in een kleine, gemoedelijke organisatie met korte lijntjes;
 Een eindejaarsuitkering van 8,33%.
Interesse?
We horen graag waarom je bij Maeykehiem wilt werken en wat jij meebrengt voor deze functie.
Stuur je sollicitatiebrief en CV naar vacature@maeykehiem.nl onder vermelding van sollicitatie
nr. 4902 Flexibele begeleider.

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