Voor dagbestedingslocatie Inducent van Maeykehiem zoeken wij een

Timmerman, houtbewerker of meubelmaker voor de dagbestedingslocatie Inducent
die zich wil laten omscholen tot Begeleider B – voor 28,8 uur (80%)

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 vanuit 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 de instelling, 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.
Onze organisatie
Maeykehiem is er voor alle volwassenen, jongeren en kinderen met een verstandelijke beperking in het
Zuidwesten van de provincie Friesland. Maeykehiem maakt een wezenlijk onderdeel uit van het dorp Sint
Nicolaasga. Er werken zo’n 300 mensen voor 140 cliënten: van zinvolle dagbesteding tot intensieve zorg. De
lijnen zijn kort en de drempels laag. Daardoor spelen we makkelijk in op ontwikkelingen. We vinden het juist
leuk dat geen dag hetzelfde is. Medewerkers kennen elkaar én de bewoners. Ze hebben een nuchtere kijk op
zaken en een goed gevoel voor humor.
Waar ga je werken?
Naast de woonlocaties biedt Maeykehiem dagbesteding op diverse locaties. Inducent is één van die
dagbestedingslocaties. Op Inducent werken gemiddeld per dag tussen de 20 en 25 cliënten in de leeftijd van
17 – 65 jaar met een verschillend ontwikkelingsniveau. Er wordt gewerkt in 4 groepen op 3 verschillende
werkplekken:
•
•
•

Houtlokaal
Verflokaal
Werkplekken met industrieel arbeidsmatige werkzaamheden.

Er is hoofdzakelijk sprake van arbeidsmatig werk voor externe opdrachtgevers. Het werk wordt aangepast aan
het niveau van de individuele cliënt, zonder werk en/of tijdsdruk met betrekking tot opdrachten. Belangrijk is
een dag vullend, voorspellend en herkenbaar programma, waardoor zelfcontrole en zelfsturing mogelijk
wordt. Hierdoor kunnen de cliënten groeien in hun persoonlijke ontwikkeling.

Wat heb je nodig om dit werk te doen?
• De ambitie om je te laten omscholen tot Begeleider B in de gehandicaptenzorg;
• Inzicht in je eigen handelen en bent in staat te relativeren;
• Je staat open voor feedback en bent goed in staat feedback aan anderen te geven;
• Je hebt inlevingsvermogen en kan improviseren;
• Uiteraard heb jij verstand van houtbewerking en kun je passie voor je vak overbrengen op onze
cliënten;
• Tot slot ben je mentaal en fysiek stabiel en hebt een gezonde dosis humor.
Wat kun je van ons verwachten?
• Een leerarbeidsovereenkomst voor de duur van de van de opleiding met zicht op een
(vast)dienstverband bij behalen van het diploma;
• Een salaris in overeenstemming met cao Gehandicaptenzorg, maximaal € 2.801,- bruto per maand bij
36 uur per week, aangevuld met een (tijdelijke) toeslag van € 145,- bruto naar rato van het
dienstverband;
• Afhankelijk van jouw achtergrond en opleidingsniveau stellen wij een maatwerk opleidingsplan op.
Tijdens je opleiding bieden we ondersteuning en begeleiding;
• De eerste maanden van je opleiding werk je boventallig;
• Goede secundaire arbeidsvoorwaarden, zie maeykehiem.nl/werken-bij/vacatures;
• Fijne samenwerking met collega’s in een overzichtelijke organisatie.
Reageren?
Wil je hier een uitnodiging voor ontvangen dan vragen we je een CV en motivatiebrief te mailen voor vrijdag
30 september 2022 aan vacature@maeykehiem.nl. Bij een geschikt profiel zal de uitnodiging volgen.
Na 1e 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. Voor vragen over deze vacature kun je terecht bij Nienke Boers, teamleider tel.nr. 0682935692
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