Geeft het jou energie om het verschil te maken voor onze bewoners? Maeykehiem is op zoek naar een:

Enthousiaste leerling Begeleider B
Maeykehiem biedt je de kans om de mbo niveau 4 opleiding, persoonlijk begeleider
maatschappelijke zorg (voorheen persoonlijk begeleider gehandicaptenzorg) te volgen. Onze
samenwerkingspartner hierin is het Friesland College. Vanuit de praktijkroute en de visie van praktijk
gestuurd onderwijs leiden we je gezamenlijk op. Je eigen werk-, praktijk ervaringen zijn hierbij
leidend, het leren vindt vanuit maatwerk en flexibel plaats, veelal intern en op locatie in Sint
Nicolaasga.
Voor je studiebegeleiding is een studieloopbaanbegeleider/docent, vanuit het Friesland College
regelmatig aanwezig binnen Maeykehiem, daarnaast is er op de werkplek een werkbegeleider die je
leren en werken in de praktijk begeleid. Samen helpen zij je om je eigen praktijk te verbinden met de
relevante theorie en kennis.
Waar ga je werken?
Je komt werken op een groep met cliënten met een verstandelijke beperking, met soms ook een
lichamelijke beperking. We willen allemaal een fijn leven, maar wat betekent dat precies? Bij deze
bewoners is het soms een flinke uitdaging om daar samen vorm aan te geven. Als dat lukt geeft deze
baan ook veel voldoening, je bent echt van betekenis en maakt veel mooie momenten mee. Je moet
daarbij stevig in je schoenen staan en je kunt er alle kanten van je mooie vak in kwijt.
Je persoonlijkheid?
Beschik je over een gezonde dosis humor en relativeringsvermogen? Houd jij ervan met je
professionele blik uit te pluizen wat er nodig is? Als Leerling Begeleider doe je dat hier iedere dag,
samen met je collega’s.
Wat heb je nodig om dit werk te doen?
•
•
•
•
•
•

Je hebt een afgeronde mbo-vooropleiding op minimaal niveau 3, een MAVO of havodiploma
of bent bezig met de opleiding maatschappelijke zorg niveau 4;
Reflectie is iets wat je van nature doet;
Je bent een stevige, nieuwsgierige en rustige persoonlijkheid;
Je beschikt over een proactieve werk – en leerhouding;
Je kunt goed samen werken en durft hulp te vragen;
Je bent flexibel en denkt in mogelijkheden.

Wat kun je van ons verwachten?
•
•
•
•
•
•

Een leer-arbeidsovereenkomst voor de duur van je opleiding (richtlijn 2,5 jaar), met grote
kans op een aanstelling als Begeleider B binnen Maeykehiem;
Een salaris in overeenstemming met CAO Gehandicaptenzorg (FWG 30 maximaal € 2.801, o.b.v. 36 uur);
Een mooie leer- werkplek, met begeleiding in nabijheid en ‘on te job’ waarbij het leren
letterlijk in en met de praktijk plaats vindt;
Je volgt één dag per week de basisdag waar leer en lesactiviteiten plaats vinden. Daarnaast
werk je minimaal 3 dagen in de praktijk;
Studiekosten worden volledig vergoed, reiskosten conform beleid;
Maeykehiem vergoed gedeeltelijk je studietijd vanuit de CAO Gehandicaptenzorg;

De procedure
In oktober en november a.s. plannen we een informatiebijeenkomsten om je meer beeld te geven bij
het BBL-traject binnen Maeykehiem, tegelijk is dit een mooie kans voor een eerste ontmoeting.
Wil je hier een uitnodiging voor ontvangen dan vragen we je een CV en motivatiebrief te mailen voor
vacature@maeykehiem.nl bij een geschikt profiel zal de uitnodiging volgen.
Wanneer de bijeenkomst je gemotiveerd heeft voor dit traject en je graag in aanmerking wilt komen
voor één van de werkleerplekken dan kun je hierna direct je sollicitatie actief maken.
Na eerste selectie zal een sollicitatiecommissie van teamleider en enkele begeleiders de
sollicitatiegesprekken voeren. Het meelopen op de groep en in de begeleiding is onderdeel van het
werving en selectieproces. Een laatste stap in het proces is een intakegesprek met docent en
opleiding adviseur om het leren op te starten.
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