Maeykehiem zoekt een teamleider
Stevige, verbindende organisator met humor!
Vanuit het hart
Vakkundig met lef
Echt samendoen
We zoeken een verbindende organisator met een stevige persoonlijkheid. Voor een uitdagende
plek vol voldoening.
Je werkplek is op it hiem van de organisatie. Je bent hierdoor dichtbij cliënten en medewerkers.
Maeykehiem is in beweging. Jij draagt hieraan bij, vanuit onze missie en visie. Die draait eigenlijk
helemaal om de vraag: ‘Wat heb jij als cliënt nodig voor een goed leven? Wy libje, wenje en
wurkje hjir lokkich tegearre mei de minsken om ús hinne. Wij zoeken een teamleider die voor de
juiste randvoorwaarden zorgt om dit mogelijk te maken.
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.
In de zorg werken we met de methodieken LACCS en Triple-C. Voor jou als teamleider betekent
dat je vanuit de ondersteuningsvraag van cliënten, een richtinggevende – uitnodigende of
ruimtegevende leiderschapsstijl hanteert, om de gewenste (team)ontwikkeling te stimuleren. Je
stelt de behoefte van cliënten en medewerkers centraal.
Wat ga je doen?
Met jouw flexibele instelling sluit je gemakkelijk aan bij je medewerkers, de bewoners en hun
verwanten. Je bent in staat om de organisatiedoelen te vertalen naar haalbare en concrete
jaarplannen. Je geeft coachend, inspirerend en actief gericht leiding, creëert vertrouwen
waardoor medewerkers in staat zijn om de juiste kwaliteit van zorg te bieden. We willen dat
medewerkers in staat worden gesteld eigen regie te voeren en zich te ontwikkelen. Je hebt hierin
een stimulerende rol. In je rol als teamleider werk je ook mee aan vernieuwing en verbetering
van de zorg en verschillende processen. Verder ga je:
•
•
•
•
•

Het personeels- en begrotingsbeleid optimaal uitvoeren;
Kansen signaleren en een actieve bijdrage leveren aan locatie overstijgende zaken;
Samen met collega-teamleiders werken aan de ontwikkeling van team-visie-aanpak en
uitvoering;
Samen met de orthopedagoog vorm je een duo en draag je zorg voor het juiste
behandelklimaat;
Je legt direct verantwoording af aan de bestuurder.

Wat heb je nodig om dit werk te doen?
Je bent gewend om samen te werken met ouders en verwanten. Je leeft onze kernwaarden voor.
Je hebt een positieve en flexibele houding. Je inspireert en enthousiasmeert, bent
stressbestendig, laagdrempelig, werkt graag samen en hebt tact en inlevingsvermogen.
Je beschikt over een managementopleiding op hbo-niveau en hebt een achtergrond in- of
affiniteit met de gehandicapten zorg. Daarnaast heb je kennis van- en ervaring met het aansturen
van teams in een veranderende organisatie. Je bent een procesdenker en je kunt zaken
overstijgend en in samenhang met elkaar bekijken.
Wat kun je van ons verwachten?
Een zeer veelzijdige baan, waarin je samen met je betrokken en deskundige collega’s kijkt naar
mogelijkheden in plaats van beperkingen. Waarin je wordt uitgedaagd een bijdrage te leveren
aan de gewenste ontwikkelingen. Verder kun je rekenen op:
•
•
•
•

Een salaris afgestemd op jouw ervaring in salarisschaal FWG 60, conform de caogehandicaptenzorg;
Een baan voor 32 tot 36 uur per week;
8% vakantietoeslag en 8,33% eindejaarsuitkering;
Een gunstige vergoeding voor woon- werkverkeer.

Solliciteren en kennismaken
Wil je bijdragen aan de verdere ontwikkeling van Maeykehiem? Welkom! Je kunt meteen
reageren op de vacature. Voor vragen en een eerste ‘’telefonische’’ kennismaking. Kun je bellen
met Leonie van Wijk teamleider (tel.nr. 0683164766). Je schriftelijke sollicitatie kun je mailen
naar vacature@maeykehiem.nl.

