Vacature: Zorgbegeleider Ambulant

Bedrijfsprofiel
Beter Leven Zorg is kenmerkend voor het opvangen van mensen en het aanbieden van zorg
door middel van begeleiding. Beter Leven Zorg is actief in de branche huizen en
dagverblijven voor mensen met een verstandelijke en/of lichamelijk beperking,
psychosociale cliënten en psychiatrische cliënten. We bieden zorg op maat. Voor ons staat
het welzijn van de cliënten centraal.
De naam Beter Leven Zorg zegt eigenlijk al heel duidelijk wat we proberen te bereiken, een
beter leven voor eenieder die een hulpvraag heeft. Hierin proberen we per persoon te kijken
hoe we dit het beste kunnen bereiken. Contact is persoonlijk en niet afstandelijk. Wij vinden
het belangrijk dat de mensen die komen wonen bij Beter Leven Zorg zich thuis voelen. Onze
panden hebben een strakke, huiselijke en warme uitstraling. Een plek wat je thuis kunt
noemen. Als zorgbegeleider geeft u in goede samenwerking met de medewerkers wonen,
vrijwilligers en stagiaires inhoud aan de ontwikkeling, voorbereiding en uitvoering van
diensten in het zorghuis.
Wij bieden:





Een jonge organisatie, gevestigd in Molenschot, met enthousiaste en gedreven
medewerkers, die volop in ontwikkeling is.
24-uur contract.
Werkdagen: Flexibele werkdagen. Dit kunnen ook avonddiensten, slaapdiensten en
weekenddiensten zijn. Er wordt gestreefd naar vaste werkdagen/tijden.
Salaris en arbeidsvoorwaarden conform CAO GHZ. De functie is gewaardeerd in FWG
schaal 40.
Kerntaken van de functie:











Opstellen en uitvoeren van het begeleidingsplan.
Evalueren van het begeleidingsplan (schriftelijke bijdrage).
Bewaken en uitvoeren van zorgproces van cliënt.
Implementeren van bestaande en nieuwe kennis.
Individueel, Collegiaal- en collectief werken in een multidisciplinaire setting.
Begeleiden van de cliënten bij dagbesteding, wonen of ambulant.
Overeenkomstig het begeleidingsplan het begeleiden van cliënten bij eventuele
administratieve handelingen.
Signaleren en oplossen van simpele huishoudelijke zaken.
Huisbezoeken verrichten

Wij vragen:











In teamverband en zelfstandig kunnen werken.
Affiniteit met doelgroep: jongvolwassenen met een (matige tot lichte) verstandelijke
beperking en psychiatrische en/ of psychosociale problemen.
Ervaring in het begeleiden van mensen met problemen en opleiding op MBO-SPWniveau of gelijkwaardig, maar bij voorkeur HBO-V/MWD/SPH óf A/B verpleegkunde.
Affiniteit met groepswerk en de dynamiek van het groepsleven.
Flexibel, initiatiefrijk en makkelijk contacten leggen.
Sociaal vaardig, overtuigingskracht, tact en inlevingsvermogen.
Methodisch werken (doelgericht, planmatig en systematisch). Dit komt onder andere
naar voren in het coördineren en uitvoeren van de zorg, begeleiding van de cliënten.
Basiskennis van MS Office en 365.
Je bezit excellente communicatievaardigheden en beheerst de Nederlandse taal
uitstekend, zowel in woord als geschrift.
Beschikt over een rijbewijs B.

Sollicitatie:
Indien u geïnteresseerd bent in deze positie, nodigen wij u uit te reageren. E-mail uw
motivatiebrief, met CV naar ikwilwerken@beterlevenzorg.nl of stuur je CV naar
onderstaand adres:
Beter Leven Zorg
Oordeelsestraat 58
5111PL Baarle-Nassau
Voor meer informatie kunt u kijken op www.beterlevenzorg.nl

