Wij zijn voor de groepswoningen op zoek naar:

BEGELEIDERS OF VERZORGENDEN C
24 - 32 uur gemiddeld per week

Wat je functie inhoudt
Als begeleider/verzorgende C werk je volgens de visie van het kleinschalig wonen met aandacht voor huiselijkheid en
geborgenheid in de eigen woonomgeving van onze bewoners. Het welbevinden van elke bewoner staat bij jou
voorop en geeft jouw energie en inspiratie. Geen één dag is hetzelfde. Dat is het mooie van jouw werk want je
begeleidt bewoners met diverse vormen van dementie. Je biedt ondersteuning bij de basiszorg van de bewoners en
voert verpleegtechnische handelingen uit wanneer nodig en op basis van jouw verpleegtechnische bevoegd- en
bekwaamheden. Het grootste gedeelte van de tijd ben jij bezig met verzorging en begeleiding. Tussendoor werk je
het clientplan bij, maak je afspraken en onderhoud je contacten met het netwerk van de bewoner. Je bent dus een
bezige bij. Je bent in staat jouw collega's mee te nemen in de lijnen die worden uitgezet en bewaakt daarbij grenzen.
Met passie en plezier vertaal jij de visie van de woongroep in betekenisvolle zorg. Je denkt vanuit mogelijkheden in
plaats van beperkingen en hecht waarde aan echt contact. Met jouw geduld en empathisch vermogen help jij
bewoners om eigen keuzes te maken. Je staat stevig in je schoenen en kent als geen ander je eigen talenten en
valkuilen. Samenwerken doe jij van nature en je bent niet bang feedback te geven en/of te ontvangen.
Wat wij vragen
Je bent in het bezit van één van de volgende diploma's: SPW niveau 3, begeleider gehandicaptenzorg of verzorgende
C en een certificaat om aan te tonen dat je bevoegd en bekwaam bent om ADL zorg uit te voeren. Wij bieden naast
Learning on the job ook de mogelijkheid de opleiding tot verzorgende IG te volgen. We zoeken medewerkers die in
mogelijkheden denken, uitdagingen positief benaderen, makkelijk contact leggen en anderen op hun gemak stellen.
Samen met je collega's zorg je voor een belevingsgerichte woonomgeving voor de bewoners van de groepswoning.
Wat wij je bieden
Wij bieden je een uitdagende werkplek waar ruimte is om initiatief te nemen en jezelf te ontdekken. Er zijn
verschillende scholingsmogelijkheden die bijdragen aan je kennis en handelen of aan je eigen persoonlijke
ontwikkeling. Je krijgt een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd aangeboden. De arbeidsduur bedraagt 24-32
uur gemiddeld per week. Je bent werkzaam in alle diensten, ook nachtdiensten. Het salaris wordt ontleend aan
functiegroep 30 VVT. De Stichting Land van Horne biedt een aantrekkelijk pakket secundaire arbeidsvoorwaarden en
ontwikkelmogelijkheden o.a. een eindejaarsuitkering van 8,33% en e-learning van Goodhabitz.
Solliciteren?
Zin om te solliciteren? Je kunt solliciteren via de sollicitatiebutton op deze website.
Meer informatie?
Mocht je nog vragen hebben over deze vacature dan mag je contact opnemen met Yvonne Smolenaers, teamleider
Hushoven, T. 088 987 82 93.

