VACATURE
Malderburch, Centrum voor Welzijn, Wonen en Zorg is voor de
kleinschalige woonvorm Buurderij de Lage Hof in Overasselt, op zoek naar
een:

Woonbegeleider
Uren in overleg

Buurderij de Lage Hof
Buurderij de Lage Hof is een kleinschalige woonvorm waar 12
dementerende ouderen en 12 bewoners met een verstandelijke beperking
wonen. Er zijn 4 woningen, waarbij iedere woning zijn eigen team heeft
en zelf de roosters maakt. In nood werkt men af en toe op een andere
woning. Sommige medewerkers werken voornamelijk in de nachtdiensten,
anderen werken deze dienst juist niet.
De functie
Als Woonbegeleider ben je verantwoordelijk voor de verzorging en
begeleiding van cliënten (lichamelijk, psychisch en sociaal) op basis van
het afgesproken zorgleefplan. Ook signaleer je eventuele wijzigingen in de
gezondheidstoestand van de cliënt en houd je het cliëntendossier bij.
De kandidaat
Je bent in het bezit van een opleiding verzorgende-IG of
Z-verpleegkundige of vergelijkbaar. Je hebt ervaring en/of affiniteit met
de zorg voor pg-bewoners en mensen met een verstandelijke beperking.
Je bent bevoegd en bekwaam voor het toedienen van medicatie en
veelvoorkomende verpleegtechnische handelingen.
Je bent in staat om zelfstandig problemen in het woon-, zorg- en
welzijnsproces te signaleren en dan de juiste prioriteiten te stellen. Je
vindt het leuk om in een kleinschalige setting een positieve bijdrage te
leveren aan het welzijn van de cliënten. Je kijkt verder dan de meest voor
de hand liggende oplossing. Je komt actief met ideeën en voorstellen die
bijdragen aan de kwaliteit van de organisatie.
Wij bieden
Naast goede arbeidsvoorwaarden conform de Cao VVT, bieden we je een
afwisselende baan en leuke werkomgeving met een betrokken
meewerkende leidinggevende en enthousiaste collega’s. In eerste
instantie krijgt u een contract voor 7 maanden welke bij goed
functioneren omgezet wordt in een contract voor onbepaalde tijd.
Ben je geïnteresseerd in deze functie, dan kun je tot 25 juli 2018 schriftelijk
reageren. Je brief en cv o.v.v. vacaturenummer 2018 - 31 kun je richten aan
Jacqueline Withaar (personeelsadviseur) via e-mailadres
personeelszaken@malderburch.nl. Voor informatie kun je contact opnemen
met Lizet Roelofs. Zij is bereikbaar via telefoonnummer 06-41420221.
Eventueel kan Malderburch informatie over kandidaten via sociale media
inwinnen.

