Word jij onze nieuwe enthousiaste collega?
Functie:
Periode:
Locatie:

begeleider voor gemiddeld 15 uur per week
6 maanden ingaande z.s.m.
Zorgboerderij Pitteperk te Koudekerke

 Zie jij ook eerder het talent dan de beperking?
 Denk jij ook eerder in oplossingen dan problemen?
 Ben je een buitenmens en graag fysiek bezig?
Heb je twee van bovenstaande vragen met een ja kunnen beantwoorden solliciteer dan
meteen!
De functie
Wij zijn op zoek naar een collega die ons team voor 15 uur per week komt versterken als
begeleider. Deze uren zijn als volgt opgebouwd:
- twee dagen in nader overleg te bepalen van 7 uur, bij voorkeur vaste dagen
- iedere 1e en 3e donderdag van de maand een teamoverleg van 16-17:30 uur
Het doel van de begeleiding is het bieden van een zinvolle dagbesteding aan hulpboeren
zowel individueel als in groepsverband.
Met jouw enthousiaste, inspirerende en creatieve persoonlijkheid in combinatie met je
kennis, ervaring en inlevingsvermogen, weet je snel de juiste begeleiding te bieden. Je legt
hierbij verantwoording af aan de teamleider.
Algemene informatie over Pitteperk vind je op onze pas vernieuwde website
www.pitteperk.nl. Daar kun je lezen waar wij voor staan en wat onze missie is.
Jouw bagage:
Je bent in het bezit van een diploma SAW4 of een gelijkwaardig diploma. Ervaring is een pré.
Vanwege de functie is het van belang dat er affiniteit is met de agrarische sector.
Wat biedt de boerderij:
Zorgboerderij Pitteperk bied je een uitdagende en afwisselende werkomgeving waar het
werkplezier voorop staat.
De functie is in eerste instantie voor de duur van 6 maanden. De dagen kunnen in overleg
bepaald worden. Bij voorkeur vaste dagen.
Het salaris dat bij de functie hoort, is conform de CAO Gehandicaptenzorg inschaling. Je zult
goed worden begeleid / gecoacht: in een informele en open werksfeer bieden we je een
inwerkperiode waarin je kennis kunt maken met je nieuwe functie en met Zorgboerderij
Pitteperk.
Herken je jezelf?
Spreekt de vacature je aan? Dan ontvangen wij graag je motivatiebrief en CV voor 15 januari
2019 naar onderstaand mailadres. Sollicitatiegesprekken zullen in diezelfde week plaats
vinden. Voor verdere informatie kun je vanaf 7 januari contact opnemen met Monique
Mattheussens (teamleider) 06-15473516 of mailen naar mmattheussens@pitteperk.nl.

