BEGELEIDER EMB LOCATIE BRUGSTRAAT IN HEERDE

Type

Vacature

Organisatie

Stichting Philadelphia Zorg

Locatie

Brugstraat, Heerde

Werkveld

Gehandicapten- en Ouderenzorg

Opleidingsniveau

Mbo/Hbo

Arbeidstijd

Part time

Uren van

6

Uren tot

23

Arbeidsovereenkomst

bepaalde tijd, voor de duur van 1 jaar, mogelijkheden voor vast
dienstverband

Externe url

Bekijk

Functie(s)

Persoonlijk Begeleider
Begeleider niveau 4
Begeleider niveau 3
Begeleider wonen
Basisbegeleider

Publicatiedatum

12-03-2021

Reageer voor

12-03-2022

Nummer

59887

Over de locatie
Brugstraat, Heerde

Informatie
Voor locatie Brugstraat in Heerde zoeken wij een begeleider EMB voor 18 uur per week.
Jij verleent EMB cliënten hun dagelijkse zorg, begrijpt hen zonder woorden en creëert samen met hen geluksmomenten.
Herken jij je hierin? Laten we dan snel kennismaken!
Jouw werkplek
Als begeleider EMB kom je te werken in een gedreven en enthousiast team met 10 collega's. Locatie Brugstraat is een
kleinschalige woonvoorziening in een rustige buurt aan de rand van het dorp Heerde, waar begeleiding wordt geboden aan
18 mensen met ernstig meervoudige beperking. De locatie bestaat uit 3 woningen. Iedere cliënt is uniek en heeft zijn/haar
eigen zorgvraag en mogelijkheden. Samen met je collega's ondersteun jij de cliënten om het beste uit henzelf te halen en
maken jullie van elke dag een mooie beleving.
Jouw uitdaging
Elke werkdag is anders en heeft haar eigen dynamiek en mooie momenten. Jij bent er voor de cliënten, jij betekent écht iets
voor ze.
Je geeft cliënten met een ernstige meervoudige beperking hun dagelijkse zorg
Je geeft oprechte aandacht en begrijpt de kleinste signalen

Je kent ze goed, bent altijd dichtbij en weet waar ze gelukkig van worden
Je daagt ze uit, met nieuwe prikkels en activiteiten
Als begeleider EMB vertaal je de vastgestelde vraag en doelen van de cliënt naar de zorgvraag. Je draagt bij aan de
dagelijkse bezigheden op de locatie en ondersteunt de cliënten. Van intensieve, lichamelijke verzorging (ADL) en
ondersteuning bij de maaltijd tot het bedenken van activiteiten om structuur aan de dag te geven. Samen met je collega's
creëer je een plezierige, veilige en betrouwbare omgeving waarin de cliënten worden ondersteund om het beste uit zichzelf
te halen. In hun tempo weet jij van kleine dingen een belevenis te maken. Voor én met de cliënten creëer jij momenten van
geluk. Deze setting geef je methodisch vorm samen met je collega's.
Over jou
De cliënt vraagt jouw hulp vaak zonder woorden. Jij begrijpt hun signalen en past de begeleiding daarop aan. Jij kan je goed
inleven in de cliënten en weet wat zij op dat moment nodig hebben. Met deskundigheid, warmte en liefde zorg jij voor de
cliënten. Je weet van aanpakken, bent geduldig en kan goed in teamverband werken.
Je hebt:
minimaal een afgeronde mbo niveau 3 of 4 opleiding op het gebied van Zorg en Welzijn;
interesse in het werken met cliënten met een ernstig meervoudige beperking/werkervaring is een pré;
affiniteit met zelforganisatie en regelarme zorg.
Je werkt in onregelmatige diensten en ziet in elke ochtend,- avond,- weekenddienst een kans om er te zijn en iets te
betekenen voor de cliënt.
Dit krijg je van ons
Bij Philadelphia haal jij het beste uit jezelf, voor de ander. Om dit te kunnen doen moet je zelf ook goed in je vel zitten. Want
dit werk vraagt veel van je. En kun je alleen maar goed doen, als je zelf ook lekker in je vel zit.
Wij bieden jou:
Volop ruimte voor eigen inbreng, waarbij je het vertrouwen krijgt om mee te werken aan projecten en activiteiten.
Allerlei trainingen om bij te blijven en fris te blijven in je vak.
Faciliteiten om 'goed in je vel' te zitten. Van timemanagement tot coaching, nét wat je nodig hebt.
Een brutosalaris volgens de CAO Gehandicaptenzorg van minimaal €1.861,- en maximaal €2.766,- (FWG 35) bij een
fulltime dienstverband van 36 uur, gebaseerd op je ervaring en opleiding. En bij onregelmatige diensten krijg je een
extra toeslag
Een contract voor bepaalde tijd, bij gebleken geschiktheid onbepaalde tijd
Echt iets voor jou?
Vertel ons waarom jij denkt dat je bij ons past. Doe dit voor 26 maart 2021 via de sollicitatieknop op
www.werkenvoorphiladelphia.nl. Het vacaturenummer is 810. Heb je nog vragen? Bel dan met Jessica Veldkamp op
telefoonnummer (06-23407258).
We vinden interne mobiliteit belangrijk. Daarom kiezen we bij gelijke geschiktheid voor een interne sollicitant.
Het Recruitment team van Philadelphia werkt zonder tussenkomst van werving en selectiebureaus.

