(ASSISTENT) BEGELEIDERS VOOR DE ZOMERPERIODE

Type

Vacature

Organisatie

De Lichtenvoorde

Locatie

De Lichtenvoorde, diverse locaties

Werkveld

Gehandicaptenzorg

Opleidingsniveau

Niveau 3

Arbeidstijd

In overleg

Arbeidsovereenkomst

Inval

Functie(s)

Vakantiewerk Begeleider niveau 3/4
Vakantiewerk Verpleegkundige niveau 4
Vakantiewerk Verzorgende/IG niveau 3

Publicatiedatum

15-02-2021

Ingangsdatum

in overleg

Reageer voor

01-06-2021

Nummer

57725

Over de locatie
De Lichtenvoorde, diverse locaties
Boek nu je vakantiewerk!
En neem een koffer vol ervaring mee naar huis.
Heb jij een diploma maatschappelijk zorg, verpleging of verzorging (niveau 3 of 4) op zak? En zoek je een zinvolle
vakantiebaan waarbij je een koffer vol ervaring mee naar huis neemt? Solliciteer dan bij De Lichtenvoorde! Wij zijn op zoek
naar enthousiaste

(Assistent) Begeleiders
voor de zomerperiode
Wie zijn wij?
De Lichtenvoorde ondersteunt mensen met een beperking. We zijn als organisatie volop in beweging. De kwaliteit van
leven, gezien door de ogen van de cliënt, staat daarbij centraal. Cliënten bij De Lichtenvoorde maken deel uit van de
samenleving. Onze zorg en dienstverlening is erop gericht dat ze zoveel mogelijk de regie over hun eigen leven hebben. En
dat ze, waar dat mogelijk is, eigen verantwoordelijkheid nemen.
Wat ga je doen?
Als vakantiemedewerker ondersteun je het team bij de dagelijkse werkzaamheden. De zorgverlening begint altijd bij de
vraag van de cliënt. Gemaakte afspraken staan in het zorgplan en zijn leidend voor de begeleiding en ondersteuning die je
aan cliënten biedt.
Je begeleidt en ondersteunt cliënten bij de dagelijkse activiteiten en persoonlijke verzorging;
Je zorgt voor een goede start van de dag en helpt bij de maaltijden;
Je bent erop gericht de zelfredzaamheid van cliënten te vergroten en/of te behouden;

Je organiseert en ondersteunt bij de dagelijkse vrije tijd besteding, zoals wandelen, spelletjes, boodschappen etc.;
Je helpt cliënten bij het onderhouden van sociale contacten én stimuleert de ontwikkeling hiervan;
Samen met je collega’s zorg je dat de cliënten de beste zorg en ondersteuning krijgen!
Wat bieden wij?
Zinvol en uitdagend vakantiewerk;
Een leuke, dynamische werkplek waar je veel kunt leren en ervaring op kunt doen;
Werken met een leuke, gevarieerde groep cliënten en collega’s;
Een salaris volgens de CAO Gehandicaptenzorg;
Zijn we beiden enthousiast na afloop van je vakantiewerk? Wie weet is het dan de start van een verdere
samenwerking!
Wat vragen wij?
Je hebt minimaal een diploma maatschappelijk zorg, verpleging of verzorging (niveau 3 of 4);
Je bent tijdens de zomerperiode van 2021 minimaal 4 weken aaneengesloten inzetbaar;
Je stelt de cliënt centraal;
Je bent flexibel, betrouwbaar en integer;
Het werken met mensen met een beperking is jou op het lijf geschreven;
Je bent een collega die wil meedenken, feedback kan geven en ontvangen.
Meer informatie?
Voor meer informatie over de vacature kun je contact opnemen met de afdeling P&O, bereikbaar via (0544) 37 11 30 of
stuur een mailtje naar werken@delichtenvoorde.nl.
Jouw vakantiewerk direct boeken?
Grijp dan nu je kans en solliciteer! Geef hierbij aan in welke periode je beschikbaar bent, voor hoeveel uur per week en in
welk gebied/plaats je zou willen werken.
De vacature staat open totdat wij de voldoende kandidaten hebben gevonden.
Je kunt je sollicitatie uitsluitend sturen via www.zorgselect.nl. Hier tref je de vacature aan onder nummer 57725 en heb je
direct de mogelijkheid om te reageren.

