Vacature MCG Begeleider
Houd jij van uitdaging en afwisseling, word jij blij van het geven van oprechte
zorg en aandacht aan onze jeugdigen? Ben jij een fijne collega die klaarstaat
voor je collega’s, zoals zij dat ook voor jou doen? Wil jij met opgestroopte
mouwen aan de slag in een landelijke omgeving? Dan zoeken wij jou!
Binnen zorgorganisatie De Korenschoof hebben we naast ambulante hulpverlening en
Jeugdpsychologie een Zorgboerderij, landelijk gelegen in het buitengebied van Tubbergen.
Daar hebben we een afdeling MCG (meervoudig complex gehandicapten) en een afdeling
Jeugdzorg/GGZ. Binnen de Jeugdzorg/GGZ bieden we wonen, dagbesteding en naschoolse
opvang/behandeling.
We hebben 2 woongroepen MCG met jeugdigen op onze Zorgboerderij, we bieden deze
zeer diverse doelgroep dagbesteding in 3 groepen.
Wegens uitbreiding zoeken we 2 nieuwe collega’s binnen het MCG-team.

Wat verwachten wij van jou:
•
•
•
•
•

Je hebt een relevante, afgeronde zorgopleiding op MBO- of HBO-niveau
Je hebt affiniteit met de doelgroep meervoudig complex gehandicapten
Je bent flexibel: dagdiensten, weekenddiensten en avond/nachtdiensten zijn
onderdeel van je rooster
Je kunt goed plannen, observeren en rapporteren en werkt graag samen, vanuit
overleg
Zelfstandigheid en daadkracht typeren jou maar bovenal ben je oprecht
geïnteresseerd in je vak en de doelgroep en doe jij je werk vanuit passie!

Wat mag je van ons verwachten?
•
•
•
•
•
•

Een organisatie waarbij je jezelf mag zijn en waar we warme zorg een gezicht geven
Woongroepen met een mix van jeugdigen die houden van leuke activiteiten
Een mooi stabiel team met vaste collega’s
Een contract van 16-32 uur, met mogelijkheid tot uitbreiding waarbij het zeker onze
intentie is, om een vast dienstverband aan te gaan
CAO gehandicaptenzorg, inschaling o.b.v. ervaring/taken
Een prachtige locatie met veel en leuke collega’s in een team waarin ruimte is voor
eigen inbreng
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Wil jij deze uitdaging aangaan?
•
•
•

Je motivatiebrief en CV ontvangen wij graag via hrm@zbdk.nl
Na de eerste selectie ontvang je van ons terugkoppeling met evt. een eerste
kennismaking per Teams / telefoon
Wij vinden het belangrijk dat jij een goed beeld krijgt van de sfeer op onze
zorgboerderij, een meeloop dag (maximaal 2) maakt deel uit van de procedure
o Het sollicitatiegesprek is met een naaste collega en de HR Manager

NB. ZZP-ers die deels in loondienst willen werken worden ook uitgenodigd om contact op te
nemen.
Voor vragen over deze vacature kun je contact opnemen met Sandra Lansink, HR Manager
(06 83 55 01 01).
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