WOONBEGELEID(ST)ER ZORGWONING
ZEELAND (NOORD-BRABANT)
Jouw taken:

Werken in de gehandicaptenzorg wordt gekenmerkt door wisselende emoties en gedrag van de bewoners. Binnen een
multidisciplinair team zet je, als begeleider, in nauwe samenwerking met elkaar de schouders eronder om de beste zorg
aan deze mensen te verlenen. Het is aan jou om er voor te zorgen dat de sfeer huiselijk en betrokken is. Jij weet
vertrouwen te winnen waardoor je kleine stapjes kan maken met de bewoners.
Binnen de woonvorm kan begeleidingsvraag erg variëren, daarom is het belangrijk dat je makkelijk kunt schakelen tussen
de ene en de andere bewoner en situatie. Het niveau van de cliënten verschilt en ligt bij sommigen tussen de 2-3 jaar en
bij anderen weer tussen de 6-7 jaar.
Jouw profiel:

Een afgeronde MBO opleiding nivo 4 (maatschappelijke zorg, begeleider gehandicaptenzorg, SPW) en (het liefst) de
nodige ervaring in het werken in kleinschaligheid. Je hebt daadkracht, overzicht, liefde en aandacht voor de bewoners,
kunt structuur bieden, bent zorgzaam, vriendelijk en betrokken.
A-part wonen:

De woning is een kleinschalig (particulier) initiatief voor mensen met een verstandelijke beperking. Wij willen, zoveel
mogelijk, een woonplek bieden, waarbij de deelnemers zich veilig en opgenomen voelen. Dit kan alleen wanneer de
begeleiding dit uitstraalt en zich daar voor inzet. Het zit hem vaak in kleine dingen zoals échte aandacht en luisteren,
geïnteresseerd zijn in hun beleving en wensen. Het leveren van “warme” zorg is de key tot succes.
Wat bieden wij:

Een arbeidsovereenkomst van 18-22 uur met een salarisschaal 35 gehandicaptenzorg. Een werkplek waar je veel
zelfstandigheid krijgt voor het uitvoeren van jouw werk, en waar je jouw eigen creativiteit (in aktiviteiten) kwijt kunt.
Informatie:

Wanneer jouw interesse is gewekt, maar je toch meer informatie wilt hebben, kijk dan op de website www.a-part.nu, of
bel met Dorien Makkinga 06-41516919 voor meer informatie.
Enthousiast??

Stuur dan jouw sollicitatiebrief met CV naar Dorien Makkinga, d.makkinga@a-part.nu, of mail naar info@a-part.nu en we
nodigen jouw graag uit voor een kennismakingsgesprek.

