Stichting Ophovenerhof
Locatie Streekboerderij Daniken
Assistent Begeleider dagbesteding FWG 35 M/V
Voor onze locatie ‘streekboerderij Daniken’ in Geleen zijn wij op zoek naar een assistent
begeleid(st)er. Het betreft een tijdelijk dienstverband wegens vervanging bij
zwangerschap in de periode van 15 mei tot 1 oktober. De omvang bedraagt 32 uur per
week.
De streekboerderij is een onderdeel van de Stichting Ophovenerhof. Wij bieden zowel
dagbesteding als woonbegeleiding aan mensen met een beperking. Op de locatie Daniken
vinden de activiteiten voornamelijk plaats rondom de kinderboerderij (het verzorgen van
de dieren en het onderhouden van het terrein). Daarnaast zijn er diverse creatieve en
educatieve activiteiten. Een vijftal beroepskrachten begeleiden ongeveer 30 cliënten en
zijn er diverse vrijwilligers die hierbij ondersteuning bieden. De streekboerderij is 6
dagen per week open voor externe bezoekers.
Functieomschrijving
•
•
•
•

Je begeleidt cliënten bij de dagactiviteiten op de streekboerderij, zowel individueel als
samen met collega's, vrijwilligers en stagiaires.
Tijdens de activiteit ondersteun en stimuleer je de cliënten bij hun eigen taken en de
ontwikkeling hierin.
Je levert bijdrage aan het opstellen en uitvoeren van het individuele zorgplan van de
cliënten.
Je bent mede verantwoordelijk voor de verzorging van de dieren, het onderhouden
van het terrein en locatie in de brede zin, het onderhouden van externe contacten
etc.

Wij vragen
•
•
•
•
•
•

Een relevante afgeronde sociaal-agogische opleiding op minimaal MBO 3 niveau.
Affiniteit en (bij voorkeur) werkervaring met betrekking tot het begeleiden van
mensen met een beperking, en affiniteit met het buitenwerk (zoals dieren /groen /
onderhoud)
Wij hechten grote waarde aan goede sociale vaardigheden en omgangsvormen, en
een respectvolle bejegening.
Het vermogen tot luisteren en het inleven in de ander. Van hieruit adequaat en
daadkrachtig kunnen handelen, en begeleiden binnen de kaders van onze zorgvisie en
de (individuele) zorgvragen van de deelnemers.
Een enthousiaste en actieve houding, en gevoel voor verantwoordelijkheid.
Flexibele inzetbaarheid.

Dienstverband
Het dienstverband is voor bepaalde tijd voor de periode van 15 mei tot 1 oktober 2019.

Werktijden
De werktijden zijn in de regel van 9.00 – 17.00 uur (door de week) en van 10.00 – 18.00
uur (weekend). De cliënten zijn aanwezig van maandag tot en met vrijdag. Daarnaast is
de streekboerderij geopend op zaterdag en zondag in verband met de verzorging van de
dieren en de externe bezoekers van de streekboerderij. In onderlinge afstemming
kunnen diensten dan ook in het weekend voorkomen.
Salaris
Het salaris en de arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO Gehandicaptenzorg.
Inschaling zal plaatsvinden in FWG functiegroep 35.

Informatie

Voor nadere informatie over deze vacature en de functie kun je
contact opnemen met …….via telefoonnummer …….., of via
……..@ophovenerhof.nl
Je schriftelijke sollicitatie kun je, tot uiterlijk ………
aanstaande, richten aan……., Molenweg 57, 6133 XM te Sittard,
of via ………@ophovenerhof.nl

www.streekboerderijdaniken.nl/
www.ophovenerhof.nl

