BEGELEIDER PRUNUSPARK ALGEMEEN

Type

Vacature

Organisatie

Frion

Locatie

Frion, locatie Prunuspark 1+2

Werkveld

Gehandicaptenzorg

Opleidingsniveau

Niet van toepassing

Arbeidstijd

Onregelmatig

Uren van

3

Uren tot

32

Arbeidsovereenkomst

in overleg

Functie(s)

Begeleider niveau 4

Publicatiedatum

16-08-2022

Reageer voor

31-12-2022

Nummer

113314

Over de locatie
Frion, locatie Prunuspark 1+2

Over deze locatie
Aan de rand van Zwolle, in de wijk Berkum, ligt onze woon- en werklocatie Prunuspark. Prunuspark bestaat uit 4
woonlocaties, 7 appartementen en een dagcentrum. Op Prunuspark bieden wij intensieve begeleiding aan cliënten met
een verstandelijke beperking en een complexe hulpvraag, bijvoorbeeld door psychische en/of gedragsproblematiek. Wij
ondersteunen bij de dagelijkse zorg, wonen, werken en vrijetijdsbesteding. Het uitgangspunt daarbij is het in stand
houden en waar mogelijk verhogen van de kwaliteit van leven.
Voor onze woningen zijn wij op zoek naar nieuwe, enthousiaste collega’s! Onze woningen zijn geschakelde groepen met
6 cliënten per groep. Jij werkt veel samen met onze collega’s van het dagcentrum.
De cliënten vinden op het Prunuspark hun thuis. Het leven van het gewone leven staat centraal. Daarbij hoort zinvol
werk, samen het huishouden runnen, voor jezelf zorgen en een vrije tijdsinvulling die je voldoening geeft en bij je past.
Daarbij wordt uitgegaan van de mogelijkheden van de cliënt en worden ze door jou en jouw collega’s ondersteunt.

Hoe ziet de rol er uit
Goede begeleiders zijn onmisbare schakels in het dagelijks leven van onze bewoners. In het leef- en ontwikkelconcept
‘MVB’ begeleiden wij cliënten op basis van de Triple C-methodiek. Samen met jouw collega’s zorg je ervoor dat de dag
een betekenisvolle invulling krijgt en zij het “gewone” leven leiden. Jij sluit daarbij aan op de behoeften van de cliënt. De
ene dag vraagt dit meer van jou dan de andere. Hierbij is het van belang dat jij kan mee bewegen met de cliënt in wat hij
op dat moment aan kan. Dit doe jij op basis van de vastgelegde afspraken in het ondersteuningsplan.
Net als jij zitten onze cliënten niet elke dag even lekker in hun vel. Alleen reageren ze daardoor soms wat ongeremder.
Jij kunt omgaan met deze intensiteit en blijft stabiel. Je blijft onderzoeken op welke manier je het beste kunt aansluiten.
Het is een uitdaging om het met elkaar te doen. De cliënt vertrouwt op jou en jij kunt onvoorwaardelijk terugvallen op het
team. Samen zorgen jullie voor een overzichtelijke wereld voor de cliënt.

Wat vragen wij
Je hebt een zorg gerelateerde opleiding op minimaal niveau 4 afgerond;
Je hebt ervaring met de Triple C-methodiek (pré);
Je handelt vanuit respect voor de cliënt, waarbij je goed kunt observeren, signaleren en reflecteren;
Je blijft jouw handelen afstemmen op de mogelijkheden van de cliënt;
Je bent gedreven en wilt jezelf blijven uitdagen door je continu te blijven ontwikkelen en eventuele aanvullende
scholingen te volgen ten behoeve van jouw bekwaamheid;
Je staat stevig in je schoenen en leert continu van en met jouw collega's;
Je bent een teamplayer en open en eerlijke communicatie is kenmerkend voor jou;
Je bent flexibel en bereid om op feestdagen, in de avonden en weekenden te werken.

Wat bieden wij
Frion heeft voor onbepaalde tijd ruimte voor jou! Afhankelijk van jouw competenties en ervaringen zal de
contractvorm hier op afgestemd worden;
Een salaris conform de cao Gehandicaptenzorg FWG 40, dit betekent een bruto maandsalaris tussen de € 2236
en € 3154 op basis van een 36-urige werkweek;
Hiernaast ontvang je 8% vakantiegeld én 8,33% eindejaarsuitkering;
Frion is een lerende organisatie en biedt daarom een uitgebreid aanbod aan leuke opleidings- en
leermogelijkheden (waaronder reguliere opleidingsroutes, interne methodiektrainingen, intervisies, leercafés en
collegeavonden);
Een reiskostenvergoeding conform de cao gehandicaptenzorg waarbij Frion afhankelijk van jouw reisafstand
(woon-werk) een tijdelijke aanvulling biedt en een volledige vergoeding als je reist met het openbaar vervoer;
Een goede pensioenregeling via het pensioen Zorg en Welzijn.
Let op: Wanneer wij jou geschikt achten voor deze functie, willen wij jou z.s.m. uitnodigen voor een kennismaking met
onze organisatie! Dit betekent dat de vacature zal sluiten zodra wij een geschikte kandidaat hebben gevonden.

Over Frion
Over Frion
Frion biedt ondersteuning aan kinderen, volwassen en ouderen met een lichte, matige en ernstige verstandelijke
beperking in de regio Noordwest Overijssel. Frion wil talent (h)erkennen, bijdragen aan een goed leven, zorgen voor
mooi werk, en professionele ontwikkeling ondersteunen. Zowel voor cliënten als medewerkers. Bijna 1.000 cliënten
maken op verschillende manieren gebruik van de ondersteuning van Frion. Denk hierbij aan logeren, buitenschoolse
opvang, begeleiding in je eigen huis, in de klas, dagbesteding, werken en wonen bij Frion. Achter hen staan rond de
1000 professionals.
Lees meer over Frion…

Geïnteresseerd?
Ja, ik wil solliciteren
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld. Tevens geven wij geen toestemming om de
vacature (automatisch) te plaatsen op externe vacaturesites.

