‘’Begrijp jij dat ik me graag wil ontwikkelen en dat ik jou daarbij nodig heb? Help jij mij zo zelfstandig
mogelijk te zijn in wonen, leren (of werk)? Help je mij op de gebieden waar ik hulp nodig heb? Bij ons
kun je betekenisvol aan de slag als:
Begeleider B – Langweer appartementen – uren in overleg bespreekbaar
Waar ga je werken?
Op de locatie Langweer appartementen zijn 6 cliënten woonachtig in een eigen appartement.
Begeleiden, ondersteunen en activeren om eigen de zelfstandigheid van de cliënt zoveel mogelijk te
stimuleren staat centraal. Daarnaast is eigen regie een belangrijk aandachtspunt. De leeftijd van de
cliënten ligt tussen de 23 en 58 jaar, met een ontwikkelingsniveau van 2 tot 12 jaar.
Kernzinnen en -woorden voor jou als begeleider zijn: zeggen wat je doet en doen wat je zegt,
grenzen stellen, rustig en voorspelbaar zijn, flexibel kunnen zijn in je begeleidingsstijl en hier snel op
in kunnen schakelen.
Wat doe je op een dag?
Het ondersteuningsplan van de cliënt is de basis voor jouw werk. Je gaat uit van eigen
mogelijkheden van cliënten en coacht en begeleidt zowel individueel als in klein groepsverband.
Samen met je collega’s ben je de kracht achter zelfstandigheid.
Wat breng jij mee?
• Je hebt een vakgerichte opleiding afgerond, minimaal mbo 4 (bijvoorbeeld verpleegkundige
of MMZ4);
• Aantoonbare relevante werkervaring met het werken met mensen met een
(licht)verstandelijke beperking;
• Kwaliteiten die jij meebrengt: ondernemend, actief, snel kunnen schakelen en flexibiliteit.
Wat kun je van ons verwachten?
• Je salaris is maximaal € 3.009,- bruto per maand bij een fulltime dienstverband, volgens de
cao Gehandicaptenzorg;
• De aanstelling is voorde duur van 12 maanden met zicht op een vast dienstverband bij goed
functioneren en ongewijzigde omstandigheden;
• In eerste instantie ben je werkzaam op deze locatie voor de vervanging van collega, hierna
kijken we samen met jou naar een passende plek binnen het kleinschalige Maeykehiem!
• Veel aandacht voor jouw persoonlijke groei en ontwikkeling;
• Goede 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.
Interesse?
Reageer dan! We horen graag waarom je bij Maeykehiem wilt werken en wat jij meebrengt voor
deze functie. Stuur je sollicitatiebrief en CV uiterlijk 1 otkober a.s. naar vacature@maeykehiem.nl
Vermeld in de onderwerp regel: sollicitatienummer 3201 Begeleider B – Langweer appartementen.
Wil je eerst meer informatie? Dan kun je bellen met Leonie van Wijk, zij is te bereiken via: 0683164766.

