Vacature
Begeleider
Leeuwerikenveld 3a
Dienstverband
Bepaalde tijd voor de duur van
1 jaar met kans op een vaste
aanstelling.
Arbeidspercentage
40%, gemiddeld 14,40 uren per
week volgens rooster met
wisselende diensten
Ingangsdatum
z.s.m.
Open tot:
18-09-2017
Missie van Stichting De
Trans
De Trans ondersteunt mensen
met een verstandelijke
beperking om te leven zoals zij
dat willen. Samen met
verwanten en overige
betrokkenen maken we de
.
ondersteuning persoonlijk,
zodat plezier in het leven,
wonen, werken, leren de best
mogelijke kansen krijgt. Met
onze ondersteuning streven we
ernaar dat mensen op hun
eigen manier het gewone leven
kunnen ervaren en deelnemen
aan de samenleving.

Functie-informatie
Voor de locatie Leeuwerikenveld 3a
(Emmen) zijn wij op zoek naar een
begeleider.
Leeuwerikenveld 3a is een
woongroep waar 11 ouder
wordende cliënten wonen variërend
in de leeftijd van 47 tot 76 jaar.
De cliënten hebben een (zeer)
ernstige of matige verstandelijke
beperking.
Naast de verstandelijke beperking is
er sprake van zintuigelijke- en
lichamelijke beperkingen,
stoornissen in het autisme spectrum
en dementie.
Op de locatie Leeuwerikenveld 3a
wordt gewerkt volgens de Urlings
methodiek. De ‘methode Urlings’ is
vraaggestuurd en sluit aan bij de
(wisselende) behoeften, belevingen
en wensen van de individuele
oudere cliënt met verstandelijke
beperkingen.
Overdag wordt dagbesteding
aangeboden door ‘Kalm An’.
Functie-inhoud
De begeleider geeft uitvoering aan
de dagelijkse verzorging en
begeleiding van cliënten en levert
een bijdrage aan een stimulerende
en leefbare woonsituatie. Daarnaast
verricht de begeleider taken die
gericht zijn op het tot stand komen
van het individuele
ondersteuningsplan van de cliënt.

Functieprofiel
De kerncompetenties van
De Trans zijn:
resultaatgericht
integer
klantgericht
Voor de functie gelden daarnaast
onderstaande functie-eisen
 Je hebt een afgeronde, relevante
zorgopleiding op niveau 4, met
verpleegkundige achtergrond;
 je hebt ervaring en affiniteit met
de LVG (ouderen) doelgroep;
 Je hebt kennis van de methodiek
van Urlings;
 Je kunt methodisch en
vraaggericht werken;
 Je kunt zelfstandig en
probleemoplossend kunnen
denken en handelen;
 Je hebt een stabiele en
relativerende persoonlijkheid;
 Je kunt objectief observeren en
rapporteren;
 Je kunt ondersteunend en
sturend zijn, zonder beheersende
of dwingende houding;
 Je hebt een open en collegiale
houding;
 Je kunt samenwerken binnen
een multidisciplinair team;
 Je bent in staat tot zelfreflectie.
Salaris
Volgens CAO-gehandicaptenzorg.
De functie is ingedeeld in schaal 35
conform FWG 3.0.
Informatie verstrekt door:
Harjan Bakker, unithoofd, telefoon
(06) 10 17 92 54
Sollicitaties te richten aan:
Michel van Klinken, afdeling M&A
via werving@detrans.nl
Overige informatie
Boventallige medewerkers en
Re-integratiekandidaten krijgen
voorrang in de procedure.

