Stichting Epilepsie Instellingen Nederland is op zoek naar een:

Begeleider Niveau 3 of 4 voor cliënten met intensieve begeleiding
Vacaturenummer: 1906.22/MH-ipz | Standplaats Cruquius | 8-32 uren per week | FWG 40, max. 2.797,-

Functieomschrijving
Kun jij tegen een stootje en heb je affiniteit met cliënten die het moeilijk vinden om regie te nemen binnen hun eigen leven?
Lijkt het je leuk hen hierin te ondersteunen en hen voorspelbaarheid en structuur te bieden?
Heb je bovendien een diploma niveau 3 of 4?
Dan nodigen wij je uit te solliciteren op deze functie. Je hoeft geen ervaring te hebben met epilepsie, maar bent bereid en enthousiast om
hierover te leren. SEIN biedt jou uitgebreide epilepsiescholing aan en daarnaast andere benodigde scholingen.
Doelgroep
Gebouw 9 is gespecialiseerd in het omgaan en begeleiden van cliënten waar naast epilepsie vaak sprake is van een lichamelijke of
verstandelijke beperking, niet aangeboren hersenletsel en/ of autisme, maar ook moeilijk verstaanbaar gedrag. De cliënten hebben,
afhankelijk van hun mogelijkheden, behoefte aan verzorging, begeleiding en structurering in een veilige omgeving. Het verhogen van de
kwaliteit van leven van de cliënten is kernpunt in de ondersteuning. De ondersteuning is gericht op de unieke hulpvragen, doelen, behoeftes
en mogelijkheden van iedere cliënt.
Functie
Als begeleider niveau 3/4 bied je op professionele wijze dagelijkse ondersteuning en begeleiding aan cliënten conform het individuele
ondersteuningsplan (IOP). Je kunt activiteitenplannen ten uitvoer brengen en indien vereist opstellen. Je ondersteunt bij het opstellen,
uitvoeren, rapporteren en evalueren van het ondersteuningsplan van de cliënt. Voor collega’s en bovenal voor de cliënten en hun
vertegenwoordigers ben je aanspreekbaar op je professionele bijdrage.
Profiel
Je hebt een MBO diploma niveau 3 of 4 of hebt de intentie een opleiding hiertoe te volgen. Je wilt je samen met een team inzetten voor
mensen met complexe epilepsie en moeilijk verstaanbaar gedrag. Ervaring is fijn, maar niet noodzakelijk. Je doet bij SEIN voldoende ervaring
op en krijgt alle benodigde scholing o.a. op het gebied van epilepsie, autisme, Gentle Teaching, competentie gericht werken en training in het
omgaan met agressie. Wij hechten belang aan goede uitdrukkingsvaardigheden, inlevingsvermogen en collegialiteit. Je bent bereid om
onregelmatige diensten te draaien conform het rooster van de woning. Nachtdiensten maken hier géén onderdeel van uit. Een flexibele
houding en een flinke dosis relativeringsvermogen zijn nodig gezien de dynamiek van alledag.
Wij bieden
Een uitdagende werkplek met doorgroeimogelijkheden in een leuk team. Aantal uren per week: 8-32 uur. Als begeleider niveau 3 ben je
ingedeeld in functiegroep 35 (conform de CAO-ziekenhuizen). Het salaris voor niveau 3 is maximaal € 2.665,- bruto per maand. Op niveau 4 is
het salaris maximaal € 2.797,- in functiegroep 40. Dit is exclusief ORT (onregelmatigheidstoeslag), bij een volledig dienstverband en een
eindejaarsuitkering zowel als een vakantietoeslag van 8,33%. De arbeidsovereenkomst is voor de duur van een jaar met de intentie tot vaste
aanstelling.
Informatie
Meer informatie over o.a. de doelgroep en woonvoorzieningen vind je onder woonzorg en dagbesteding bij SEIN. Voor meer informatie kun je
ook contact opnemen met Marja Hermsen (Manager Wonen Gebouw 9), telefoon: 023 558 8904.
Sollicitatie
Je motivatiebrief en je curriculum vitae zien we graag tegemoet via onze website www.sein.nl/werk-en-opleiding/alle-vacatures.
Vermeld daarbij vacaturenummer 1906.22/MH-ipz. Na insturen van je sollicitatie krijg je via e-mail een bevestiging van ontvangst.
Het kan zijn dat deze terecht komt tussen de ongewenste e-mail of spam. Hou daarom je spam of ongewenste e-mail in de gaten.
Het inwinnen van referenties maakt deel uit van de procedure. Bij aanstelling dien je een Verklaring Omtrent Gedrag te kunnen overleggen.

