Vacature Woonbegeleider MCG
Houd jij van uitdaging en afwisseling, word jij blij van het geven van oprechte
zorg en aandacht aan onze bewoners? Ben jij een fijne collega die klaarstaat
voor het team zoals zij dat ook voor jou doen? Wil jij met opgestroopte mouwen
aan de slag in een landelijke omgeving? Dan zoeken wij jou!
Zorgboerderij De Korenschoof is gelegen in het buitengebied van Tubbergen en biedt warme
zorg in de vorm van wonen, logeren, dagbesteding en -behandeling in een dorpse sfeer .
Wegens uitbreiding met een extra woongroep zijn wij opzoek naar nieuwe collega`s voor ons
MCG (Meervoudig Complex Gehandicapt) team!
Ben jij verzorgende IG, Verpleegkunde of agogisch begeleider op MBO of HBO niveau en wil
je meer van jezelf kwijt kunnen in je werk dan is deze vacature wellicht iets voor jou!!
Wij vragen van jou:
 Flexibiliteit, weekenddiensten en avond/nachtdiensten zijn onderdeel van je planning.
 Zelfstandigheid en daadkracht maar dat je altijd met gevoel je werk uitvoert.
 Goed kunnen plannen, observeren, rapporteren en overleggen met collega’s.
 Nieuwsgierigheid en mee wil denken in hoe zaken anders en misschien beter kunnen
 Bovenal oprecht geïnteresseerd bent in je vak en de doelgroep.
Wij bieden jou:
 Een prettige maar uitdagende werkomgeving
 Een jaarcontract van minimaal 8 t/m 24 uur met een mogelijke uitbreiding naar
meerdere uren en uitzicht op een vaste aanstelling
 Een uitdagende doelgroep met veel diversiteit.
 CAO gehandicaptenzorg, inschaling naar ervaring/taken.
 Een visie en missie die daadwerkelijk wordt uitgedragen!
 Een prachtige locatie en leuke collega`s in een team waarin ruimte is voor eigen
inbreng.
Sollicitatieprocedure:
 Je motivatiebrief met CV mag je mailen naar hrm@zbdk.nl onder vermelding van
vacature MCG
 Selectie en terugkoppeling
 Eventueel eerste kennismaking per teams / telefoon
 Sollicitatiegesprek met HR en collega op locatie om de sfeer te kunnen proeven
 Meeloopdag(en) maximaal 2)
Vragen naar aanleiding van deze vacature kun je stellen aan Sandra Lansink (06 83 55 01 01)
Zorgboerderij De Korenschoof https://zorgboerderijdekorenschoof.nl/
Snoeymansweg 13, Haarle (Gemeente Tubbergen)
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