Persoonlijk begeleiders/Begeleiders/invalkrachten
MBO en HBO niveau m/v
Variërend van 16-24-32 uur
Wil jij op een ondernemende manier bijdragen aan de ontwikkeling van kinderen met een
Ernstig Meervoudige Beperking? Niet volgens een vast zorgprogramma, maar met aandacht
en tijd voor de individuele ontwikkelmogelijkheden die zich voordoen en waar jij met hart en
ziel aan wilt werken? In een verbonden team dat één doel voor ogen heeft: Elke Mogelijkheid
Benutten. Dan ben jij de (persoonlijk) begeleider die we zoeken voor KDC AandachtsLab in
Rijswijk!
Als (persoonlijk) begeleider ga je
•

•
•
•

je maximaal bezig houden met het één-op-één begeleiden en verzorgen van de
kinderen. Daarbij ligt de focus op ontwikkeling en beweging met behulp van spel en
ontspanning als middel en maximale individuele aandacht.;
het individuele kindplan (mede) opstellen, uitvoeren, evalueren en bijstellen. Je houdt
je bezig met het voorbereiden, organiseren en uitvoeren van activiteiten.
met je collega’s in een open, veilige en lerende cultuur werken aan de ontwikkeling
van kinderen, jezelf én het team.
samenwerken in een gemotiveerd multidisciplinair team en met vele enthousiaste
vrijwilligers.

Wat we vragen
•
•
•

•

Een relevante MBO of HBO opleiding,
Enige jaren praktische werkervaring binnen het EMB werkterrein waarbij kennis van
en ervaring met complexe meervoudige handicaps vereist is,
Grote affiniteit, kennis en ervaring met onze EMB doelgroep (ernstig meervoudig
gehandicapte kinderen) en affiniteit met de visie en uitgangspunten van Stichting KDC
AandachtsLab,
Bereidheid tot verdere persoonlijke ontwikkeling en professionele ontwikkeling
conform competentieprofiel EMB niveau ABD (zie website).

En herken je je hierin?
•
•
•
•
•

Je ben een stevige persoonlijkheid die zich niet zo snel gek laat maken,
Je kan goed zelfstandig werken en hebt zelfvertrouwen in het uitvoeren van je werk,
Je hebt een positieve mindset en zoekt naar mogelijkheden hoe het wel kan,
Je bent bereid mee te bouwen aan KDC AandachtsLab,
En je bent flexibel voor wat betreft werkdagen en – uren.

Dan zoeken we JOU!

Wat we bieden
•
•
•

•
•

We zorgen dat je als medewerker tijd hebt voor de ontwikkelmogelijkheden van het
kind
We besteden aandacht aan jouw persoonlijke ontwikkeling
We bieden ruimte voor initiatief, innovatie en persoonlijk eigenaarschap. Jij maakt het
verschil en hiervoor krijg je de ruimte. We verwachten dus dat je meedenkt in het
persoonlijke kindplan en wat er werkt voor het kind en het team.
Je maakt deel uit van een inspirerend netwerk met enthousiaste mensen.
Een passend marktconform salaris en arbeidsvoorwaarden conform CAO
Gehandicaptenzorg functiegroep 30-35 (min. €1699,- max. €2662,- obv 36 uur).

Meer weten of solliciteren?
Herken je jezelf in deze vacature en wil je bij ons aan de slag gaan als (persoonlijk)
begeleider? Solliciteer dan door je CV en sollicitatiebrief te mailen naar
info@aandachtslab.nl. Eerst meer informatie inwinnen? Neem dan contact op met Astrid van
Ruijven, teamleider KDC AandachtsLab: 070-7853584 / 06-36012695 (of per mail
astrid@aandachtslab.nl)

