Vacature woonbegeleider (16-20 uur)
Zorgboerderij It Fallaet, Drachtstercompagnie
Ter vervanging van een collega die met zwangerschapsverlof gaat zijn wij op zoek naar een
enthousiaste en zelfstandige woonbegeleider (16-20 uur).
WIE BEN JIJ?
•

Je hebt een hbo- of mbo-opleiding (niveau 4) afgerond in de richting van hulpverlening;

•

Je hebt hart voor onze doelgroep (mensen met een verstandelijke en/of psychische
beperking);

•

Je kan goed zelfstandig werken, bent tactvol en een doorzetter;

•

Je hebt ideeën en durft hierin initiatief te nemen;

•

Als er zich een onverwachte situatie voordoet, heb jij zo een oplossing voor handen;

•

Hoe jij in het leven staat is gebaseerd op christelijke waarden;

•

Je hebt kennis en kunde van het Sociaal Competentiemodel en methodisch handelen;

•

Je kan goed luisteren, motiveren & stimuleren, omgaan met conflicten en je inleven in
anderen;

•

En last but not least: het buitenleven, dieren en de tuin zijn aspecten die jou na aan het hart
staan.

Als woonbegeleider kom je te werken binnen de woonvorm van Zorgboerderij It Fallaet. Hier wonen
acht mensen die jij zal begeleiden, ondersteunen en uitdagen. Je biedt veiligheid, structuur, lost
onverwachte situaties op en begeleidt de bewoners zowel groepsmatig als individueel op basis van
hun persoonlijke ondersteuningsplannen. Natuurlijk ben je niet alleen! Achter jou staan elf betrokken
en gezellige collega’s die je helpen, inspireren en aanvullen waar nodig. Samen zetten we
leerdoelen uit en denken we na over hoe we het leefklimaat van onze bewoners zo optimaal
mogelijk kunnen maken.
MEER OVER ZORGBOERDERIJ IT FALLAET:
•

Wij zijn een christelijke zorginstelling;

•

Wij begeleiden mensen met een verstandelijke en/of psychische beperking;

•

Betrouwbaarheid staat voorop: onze bewoners kunnen rekenen op onze zorg, ondersteuning
en aandacht;

•

Wij zijn betrokken, flexibel en professioneel;

•

Naast een woonvorm bieden we vijf dagen in de week dagbesteding aan;

•

Onze boerderij kenmerkt zich verder door duurzame investeringen en een biologische
Fruittuin, waar regelmatig activiteiten georganiseerd worden voor bezoekers;

•

We staan bekend om onze kleinschaligheid, waardoor we snel kunnen inspelen op de
wensen van deelnemers, bewoners en hun betrokkenen.

Nog steeds enthousiast? Dan ben je inmiddels vast nieuwsgierig naar de praktische aspecten van
deze functie. De aanstelling als woonbegeleider is in de eerste instantie voor een duur van zeven
maanden. Je start in december 2021. Een leuke extra: met de zomervakantie en de aanstaande
uitbreidingsplannen in het vooruitzicht is er een reële kans dat het contract na deze periode verlengd
kan worden. Wat betreft je salaris volgen we de CAO Gehandicaptenzorg.
Tot slot, niet geheel onbelangrijk: wij zijn een klein en hecht team, waardoor eigen inbreng extra op
prijs gesteld wordt. Ieder van ons krijgt de kans zich te ontwikkelen en ontplooiien, want stilzitten
doen we niet graag. Jij ook niet? En ben je inmiddels overtuigd van deze functie? Dan horen we
graag van jou!
SOLLICITEREN?
Stuur ons vòòr maandag 25 oktober 2021 een mooie brief + je actuele CV toe. Deze mail je naar
onze Zorgcoördinator, Meindert Marinus (meindert@itfallaet.nl). Ook voor inhoudelijke vragen over
de vacature kan je bij hem terecht. (En krijg je een andere toekomstige collega aan de telefoon, dan
weten zij je vragen vast en zeker ook te beantwoorden!).
Wij zien uit naar je sollicatie!

TOT SLOT NOG WAT PRAKTISCHE INFO:
Zorgboerderij It Fallaet
Fallaetswei 19
9222 NM Drachtstercompagnie
T: 0512-340846
M: 06-83256353
itfallaet.nl
info@itfallaet.nl

