Op zoek naar een BuitenGewoon leuke baan?
.

BuitenGewoon Raamsdonk is een kleinschalige zelfstandige zorgaanbieder en biedt betrokken en
professionele begeleiding aan jeugdigen met autisme en belevingsgerichte dagbesteding voor seniore
mannen met geheugenproblematiek.
Voor de begeleiding van seniore mannen met geheugenproblematiek zijn we per direct op zoek naar een

BEGELEIDER DAGBESTEDING
12-16 uur per week

De Functie: Als begeleider dagbesteding bied je onze seniore mannen met geheugenproblematiek een zinvolle en
plezierige daginvulling. Je organiseert belevingsgerichte binnen- en buitenactiviteiten die gericht zijn op het
behouden van de zelfredzaamheid en het opdoen van positieve ervaringen. Je voert licht verzorgende taken uit en
ondersteunt onze deelnemers indien nodig bij hun persoonlijke verzorging. Je stelt zorgplannen op, rapporteert
over de voortgang en evalueert met alle betrokken partijen. De begeleiding van onze deelnemers kan zowel
bij BuitenGewoon als incidenteel in de thuissituatie van de deelnemer plaatsvinden. De werkdagen zijn maandag
en donderdag.
Wie ben jij? Je hebt een zorggerelateerd diploma op minimaal MBO-niveau 4, ervaring met de doelgroep ouderen
en kennis van dementie en NAH. Je hebt affiniteit met dieren en het buitenleven. Je bent in het bezit van een
rijbewijs en woont binnen een straal van 30 km van Raamsdonk. Daarnaast beschik je over de volgende
eigenschappen:
•
•
•
•
•

Je bent geduldig, betrokken en empathisch en weet een warme band op te bouwen met onze deelnemers.
Je bent ondernemend, enthousiast en creatief en weet van aanpakken.
Je kunt zowel zelfstandig als in teamverband werken en neemt verantwoordelijkheid.
Je weet mensen te motiveren en enthousiasmeren en zorgt voor een goede sfeer.
Je kunt informatie in begrijpelijke taal overbrengen, zowel mondeling als schriftelijk.
Wat bieden wij? Een afwisselende baan in een klein team van enthousiaste, betrokken en deskundige
professionals. Een prettige, groene werkomgeving en veel ruimte voor eigen inbreng. In eerste instantie een minmax contract voor bepaalde tijd, waarbij afhankelijk van de wederzijdse tevredenheid een verlenging zeker tot de
mogelijkheden behoort. Het salaris is conform CAO Sociaal Werk, schaal 6.
Solliciteren? Stuur je cv met motivatie naar info@buitengewoonraamsdonk.nl of per post. Heb je nog vragen? Kijk
op www.buitengewoonraamsdonk.nl of neem contact met ons op.

BuitenGewoon Raamsdonk
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