PERSOONLIJK BEGELEIDER (TURKS SPREKEND M/V)

Type

Werkplein

Organisatie

Zorg-Advies Twente

Locatie

Zorg-Advies Twente

Werkveld

Thuiszorg

Opleidingsniveau

Niveau 3

Arbeidstijd

In overleg

Uren van

24

Uren tot

36

Arbeidsovereenkomst

bepaalde tijd, met mogelijkheid tot verlenging

CAO

Verpleging & Verzorging en Thuiszorg

Functie(s)

Begeleider niveau 4
Begeleider niveau 6

Publicatiedatum

31-07-2019

Ingangsdatum

per direct

Reageer voor

16-09-2019

Nummer

43975

Over de locatie
Zorg-Advies Twente

Functieomschrijving
Vanuit een cliëntgerichte benadering ondersteun en begeleid je cliënten individueel bij hun dagelijkse bezigheden. Je
coacht en helpt de cliënt bij het bereiken van zijn/haar doelen zoals gesteld in het zorgplan. Gezien de doelgroep is het van
belang dat je structuur en herkenbaarheid biedt en inspeelt op wisselende stemmingen en gedragingen. De doelgroep
waarmee gewerkt gaat worden bestaat voornamelijk uit Turks sprekende cliënten waardoor het van belang is dat de taal
beheerst wordt. In de functie van persoonlijk begeleider zul je in contact komen met cliënten met verschillende problematiek.

Functie eisen
- Als persoonlijk begeleider beschik je over een relevante beroepsopleiding op minimaal Mbo-niveau 3 (MMZ) of anderzins
relevant.
- Je hebt ervaring met de doelgroep en bent in staat vanuit een open houding de principes van zelfregie vorm te geven.
- Je staat stevig in je schoenen, hebt de nodige levenservaring en weet waar je sterktes en zwaktes liggen.
- Je bent een coachend maar zo nodig ook directief begeleider, die creatief zoekt naar oplossingen.
- Je kunt uitstekend zelfstandig functioneren én samen in en team werken aan ontwikkeling.
- Je bent bedreven in rapportages schrijven en plannen opstellen. Je spreekt zowel de Nederlandse als de Turkse taal.

Inschaling
Wat bieden wij?

- Een uitdagende functie binnen Zorg-Advies Twente.
- Jouw functie is binnen de cao Verpleeg, Verzorgingshuizen en Thuiszorg, Kraam en Jeugdgezondheidszorg ingeschaald in
functiegroep 35/40.
- Overige arbeidsvoorwaarden zijn onder andere flexibiliteit, reiskosten, goede pensioenregeling, vakantiegeld en 13e
maand conform genoemde cao.
- Doorgroeimogelijkheden binnen de dynamische organisatie.
- Cursus en opleidingsmogelijkheden.
Voor meer informatie kunt u bellen naar 053-4343088.
Soort dienstverband: Fulltime, Parttime
Salaris: €12,40 tot €18,34 per/uur.

Bijzonderheden

