“Zorg dat je cliënt zich gehoord, gezien en begrepen voelt. Dan zie je die glimlach verschijnen.”
Dat is de kern van je werk als

Begeleider EMB - Laat het leven beleven!
Je zorgt als begeleider A of B dat cliënten normale dingen in het leven ervaren en vooral beleven.
Je sluit met gemak aan bij mogelijkheden van cliënten. En denkt mee met het aanbieden van een
betekenisvol, gevarieerd en prikkelend activiteiten- en ondersteuningsaanbod.
Wat doe je op een dag?
Je begeleidt, verzorgt en verpleegt cliënten. We werken met de methode LACCS, om goed in te
spelen op de behoeften. We rapporteren elke dag, zodat we allemaal weten wat er speelt. Aan
het eind van de dag blik je terug, hoe is de dag gegaan? Voelde cliënten zich gezien en begrepen?
Dat doe je niet alleen. We zijn een hecht en enthousiast team, dat het echt samen doet en elkaar
feedback geeft.
Waarom Maeykehiem?
Maeykehiem is een overzichtelijke organisatie. Je hebt direct contact met bijvoorbeeld een
orthopedagoog of teamleider. Heb je een antwoord nodig? Dan krijg je dat snel! Iedereen die bij
Maeykehiem werkt kent de cliënten en maakt regelmatig een praatje. Dat maakt dat cliënten er
echt bij horen. En hoewel we niet zo’n grote organisatie zijn, opleidingsmogelijkheden zijn er
volop! We vinden het belangrijk dat je je talenten kunt blijven ontwikkelen.
Wat heb je nodig om dit werk te doen?
 Een vakgerichte opleiding afgerond, minimaal mbo 3 (bijv. MBO V, VZ/IG of MMZ)
 Affiniteit met EMB-cliënten;
 Je bent leergierig en enthousiast en kunt zelfstandig en methodisch werken.
Wat kun je van ons verwachten?
 Een salaris conform cao Gehandicaptenzorg, maximaal € 2.853.- bruto per maand bij een
fulltime dienstverband (36 uur);
 Veel aandacht voor je persoonlijke groei en ontwikkeling. Heb je bijvoorbeeld mbo
niveau 3 afgerond? Dan start je binnen dit teams als Begeleider A en zijn er
doorgroeimogelijkheden naar Begeleider B. Je kunt ook een LACCS- scholing volgen om je
kennis en kunde op pijl te houden en te vergroten.
 Goede secundaire arbeidsvoorwaarden, zie maeykehiem.nl/werken-bij/vacatures/
 Fijne samenwerking met collega’s in een overzichtelijke organisatie
 Een open oor voor jouw expertise en ondernemende voorstellen.
Verder praten bij kop koffie?
We hebben verschillende mogelijkheden. Kom gerust een kop koffie drinken om de opties, de
locatie, het aantal uren te bespreken. Een meedraaidienst is onderdeel van onze procedure om
jou een beeld te geven van de woning en onze werkwijze. Sluiten jouw wensen en behoeften niet
aan? Dan kijken we graag met jou naar andere mogelijkheden. Je bent van harte welkom!
De teamleider Anne Koning is voor vragen te bereiken op: 06-22091528.
Meteen geïnteresseerd? Stuur je CV en motivatie naar: vacature@maeykehiem.nl onder
vermelding van: Begeleider EMB.

