Begeleider en ondersteunend agrarisch medewerker bij een Zorgboerderij
Functie: Begeleider en ondersteunend agrarisch medewerker bij een Zorgboerderij (21-35 uur per
week)
Periode: Voor 1 jaar ingaande z.s.m. met mogelijkheid tot verlenging in een vast contract
Locatie: Pitteperk, Breeweg 21 te Koudekerke (Zeeland)
Wil jij jezelf graag verder ontwikkelen, herken jij talenten, denk je in oplossingen, ben je een
buitenmens en graag fysiek bezig? Is het jouw passie om onze hulpboeren binnen hun mogelijkheden
succes- en leerervaringen op te laten doen, waardoor ze kunnen genieten en groeien? Houd jij van een
dynamische omgeving waarin je jouw passie en bevlogenheid kwijt kunt en geen dag hetzelfde is? Dan
ben je bij ons aan het goede adres!
Waar kom je te werken?
Pitteperk is een breed agrarisch familiebedrijf bestaande uit een melkveehouderij, zorgboerderij,
camping en boerderijwinkel. De kracht van boerderij zit in de volwaardige integratie van boerderij en
zorg, mens en natuur. Door het bieden van een dagbesteding, geven we onze hulpboeren een veilige
basis, een (werk)plek waarin iedereen kan zijn wie hij/zij is, zich kan ontwikkelen en gelukkig kan zijn.
Bij Pitteperk staat het talent en persoonlijke ontwikkeling van de hulpboeren centraal. We zoeken een
nieuwe collega die hulpboeren begeleid en ons ondersteund in de dagelijkse agrarische
werkzaamheden.
Wat zijn je werkzaamheden?
 Begeleiden van mensen met een zorgvraag
 Verantwoordelijk voor rapportage en zorgplannen
 Het uitvoeren van agrarische klussen met of zonder hulpboeren
 Het uitvoeren van administratieve taken (zorg of agrarisch)
Wat breng jij mee?
 Maatschappelijke zorg (MMZ) niveau 4 of gelijkwaardig diploma. Ervaring is een pré
 Je kan zelfstandig en in klein teamverband werken
 Je staat stevig in je schoenen
 Je kunt omgaan met complex gedrag
 Je bent proactief en oplossingsgericht
 Je hebt affiniteit met de melkveehouderij
Wat bieden wij?
 Marktconform salaris
 Goede secundaire arbeidsvoorwaarden conform CAO voor Gehandicaptenzorg
 Een uitdagende functie in een afwisselende werkomgeving, waar het werkplezier voorop
staat
 Mogelijkheid tot het volgen van cursussen
Wil je solliciteren?
Stuur dan je motivatiebrief en CV naar pitteperk@planet.nl
Heb je nog vragen?
Ga dan naar www.pitteperk.nl of neem contact op met Peter Dreessen 06-51525879

