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Over de locatie
Stichting Sprank, locatie Ommen

Functieomschrijving
Stichting Sprank - de naam zegt het al: bij ons sprankelt het! Wij zijn mensen die met grote betrokkenheid ons werk
doen. Dat komt omdat wij geloven dat God een doel met ons werk en ons leven heeft. Hij heeft ook een doel met de
kwetsbare mensen voor wie wij ons inzetten: onze cliënten met een verstandelijke beperking. Bij Sprank werk je als
professional samen met familie en anderen die bij de cliënten horen. En zo zorg je ervoor dat zij, jij en wij samen
sprankelen!
Voor onze locatie Jacob Maristraat 2 in Ommen zijn we op zoek naar een
Begeleider B
Kom jij het komende half jaar ons enthousiaste team versterken? De Jacob Marisstraat 2 is een woonvoorziening waar 8
cliënten wonen met een verstandelijke beperking waarvan 1 cliënt meervoudig beperkt is. In onze hulpverlening proberen
we aan te sluiten bij de zorg- en begeleidingsvraag van onze cliënten. De cliënten bevinden zich in de leeftijdscategorie 26
tot 69 jaar en kennen een matig tot ernstig verstandelijke beperking. De diversiteit aan vragen zorgt voor de nodige
afwisseling aan zorg en begeleiding.
Wat ga je doen?
Je bent samen met je collega’s verantwoordelijk voor de begeleiding, verzorging en ondersteuning van de cliënten op basis
van het zorgplan. Je:
ondersteunt en begeleidt cliënten bij hun dagelijkse activiteiten en ADL;
onderhoudt contacten met het netwerk van de cliënt;
begeleidt cliënten bij het onderhouden en uitbreiden van hun sociale netwerk;
verstrekt (zo nodig) medicijnen en verricht verpleegtechnische handelingen;
werkt gegevens bij in het ECD (elektronisch cliëntendossier);

ondersteunt bij diverse huishoudelijke taken.

Functie eisen
Wie ben jij?
Je hebt een relevante Mbo-opleiding, minimaal niveau 3, richting zorg, agogiek of pedagogiek;
je leeft en werkt vanuit een levend geloof in Jezus Christus en bent betrokken bij een christelijke
geloofsgemeenschap;
je bent flexibel en kunt makkelijk schakelen tussen de uiteenlopende zorg- en begeleidingsvragen;
je hebt kennis van relevante beperkingen, stoornissen en gezondheidsproblemen, sociale- en emotionele
ontwikkeling en groepsprocessen;
je kunt overweg met digitale systemen zoals het ECD (elektronisch cliëntendossier);
je hebt tact, inlevingsvermogen en beschikt over goede communicatieve vaardigheden;
je kunt reflecteren op eigen handelen en dat van collega’s;
je kunt zowel zelfstandig werken, als goed samenwerken.

Inschaling
Wat bieden wij?
Werken in een team met actieve en toegewijde collega’s;
een afwisselende en uitdagende werkplek;
mogelijkheden voor scholing en ontwikkeling;
een tijdelijk contract voor 14,4 uur per week.
salariëring volgens FWG, schaal 35;
voorwaarden volgens cao Gehandicaptenzorg;
aanvullend pakket secundaire arbeidsvoorwaarden.
Wil je meer informatie?
Als je vragen hebt kun je contact opnemen met: Janneke Smelt (locatieleider) tel: 06-82289930 (op ma-wo-do) of via e-mail:
j.smelt@stichtingsprank.nl.
Solliciteren?
We zien je sollicitatie graag tegemoet! Graag ontvangen we je sollicitatiebrief met cv onder vermelding van vacaturenummer
2130 uiterlijk 16 mei a.s. Geef in je brief een toelichting op hoe jij werkt en leeft vanuit je geloof. Lees hier meer over in de
brochure Zo zien wij zorg. Je kunt je sollicitatie mailen naar sollicitaties@stichtingsprank.nl.
Voor deze functie is een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) verplicht en worden referenties ingewonnen.
Acquisitie n.a.v. deze vacature wordt niet op prijs gesteld

