Ter uitbereiding van ons team zijn wij op zoek naar een:

Begeleider m/v

(24 -28 uur per week)

“Kom jij ons ondersteunen bij
het vinden van geluk in ons
leven? Dan heb jij geluk want
geen dag is hetzelfde!”

“Kom jij werken bij een unieke organisatie die op landelijke niveau werkt met complexe
begeleidingsvraagstukken?”

Wat verwachten we van je?
•
•
•
•
•
•

Je hebt een afgeronde pedagogische opleiding (SPW 3 OF 4, SPH, MWD of social work).
Je bent bereid om wisselende diensten te werken en kan je flexibel opstellen.
Je bent een teamspeler die op creatieve manieren problemen aanpakt.
Kennis, ervaring en affiniteit met de SG-LVB doelgroep.
Goede, zowel mondelinge als schriftelijke, communicatieve vaardigheden.
Creativiteit in denken en handelen en durft buiten de kaders te kijken.

Wat ga je doen?
Als begeleider bied je directe woonbegeleiding aan de bewoners van stichting Actolei. Je ondersteunt,
coacht, begeleidt en neemt waar mogelijk taken over. Je bent verantwoordelijk voor het creëren van
een veilig en warm leefklimaat waarin er een mooie balans is tussen activiteit en rust.
Waar ga je eigenlijk aan het werk?
Je komt te werken bij Stichting Actolei. Wij zijn een 24 uurs-zorgorganisatie in Zenderen met landelijke
bekendheid en specialist in het bieden van een stabiele leefomgeving voor mensen met een
lichtverstandelijke beperking en complex gedrag. Je werkt op het snijvlak van de gehandicaptenzorg,
psychiatrie en forensische zorg. Door onze landelijke bekendheid krijg je de mogelijkheid om je breed te
ontwikkelen en kom je in aanraking met veel verschillende facetten van de begeleiding.

Wat bieden we je nog meer?
-

Salaris conform CAO gehandicaptenzorg.
Zowel interne als externe opleidingsmogelijkheden.

Procedure
Jouw reactie, voorzien van motivatiebrief en cv, zien wij graag zo spoedig mogelijk tegemoet.
Solliciteren kan per e-mail naar contact@actolei.nl.
Wil je meer weten over deze functie of eens van gedachten wisselen neem dan contact met ons op via
het secretariaat middels e-mail: contact@actolei.nl of middels telefoonnummer 074- 267 36 31.
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld

