
 

 

Ben jij diegene die een glimlach op het gezicht van de bewoner bezorgt, omdat jij ervoor zorgt dat de 
cliënt de normale dingen in het leven ervaart en vooral beleeft? 

Begeleider B – Bouwen 28 voor 24 uur per week 

Heb jij veel inlevingsvermogen, durf, creativiteit en wil jij onvoorwaardelijke ondersteuning 
aanbieden aan een zorg vragende groep cliënten? Dan zijn wij op zoek naar jou! 
 

Waar ga je werken? 

De locatie staat met meerdere woningen op het terrein van Maeykehiem. Op bouwen 28 wonen 
over het algemeen ouder wordende cliënten in de leeftijd van 13 tot 74 jaar met een meervoudige 
beperking.  
 
Bouwen 28 is een dynamische belevingsgerichte groep. Naast het bieden van een veilige, gezellige 
sfeervolle leefomgeving is het geven van begeleiding gericht op ondersteunen en onderhouden van 
de individuele vaardigheden. De mate van zelfstandigheid wordt zoveel mogelijk in stand gehouden 
waarin observeren en rapporteren over lichamelijk/geestelijk welzijn belangrijk is.  
 
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 breng je mee? 

• Je hebt een vakgerichte opleiding afgerond, minimaal mbo 4 (bijvoorbeeld verpleegkundige 

of MMZ4); 

• Bekendheid met verouderingsproces, dementie, epilepsie en diabetes is een pre.  
• Kennis van de doelgroep; 

• Je bent leergierig en enthousiast en kunt zelfstandig en methodisch werken. 

Wat kun je van ons verwachten? 

• Een salaris conform cao Gehandicaptenzorg, maximaal € 3.009.- bruto per maand bij een 

fulltime dienstverband (36 uur); 

• De aanstelling is in eerste instantie voor de duur van 12 maanden met zicht op een vast 
dienstverband bij goed functioneren en ongewijzigde omstandigheden; 

• Veel aandacht voor je persoonlijke groei en ontwikkeling. Onder andere het volgen van 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. 

 
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 25 september  a.s. naar 
vacature@maeykehiem.nl  Vermeld in de onderwerp regel: sollicitatie Begeleider B nr. 3600 
rve@thuisinarbeid.nl Begeleider B – Bouwen 28. Wil je eerst meer informatie? Dan kun je bellen met 
Leonie van Wijk, zij is te bereiken via: 06-83164766. 

http://www.maeykehiem.nl/werken-bij/vacatures/
mailto:vacature@maeykehiem.nl

