Begeleider gezocht
16 tot 24 uur per week
KDC AandachtsLab zoekt per direct een begeleider met maximale aandacht voor ontwikkeling van
EMB-kinderen. We zoeken een begeleider op basis van een tijdelijk dienstverband of op ZZP-basis
voor onze flexpool!
Wil jij op een ondernemende manier bijdragen aan de ontwikkeling van kinderen met een Ernstig
Meervoudige Beperking (EMB)? 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 begeleider die we zoeken voor KDC AandachtsLab in Rijswijk!
Als 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) uitvoeren. 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 multidisciplinair team.
Wat we vragen
• een afgeronde opleiding op minimaal MBO3 niveau, in een pedagogisch of
verpleegkundig/verzorgende richting;
• grote affiniteit, kennis en ervaring met onze EMB doelgroep en affiniteit met de visie en
uitgangspunten van Stichting KDC AandachtsLab;
• Flexibiliteit voor wat betreft werkdagen en -uren met een beschikbaarheid op maandag,
dinsdag en donderdag;
En herken je je hierin?
• Je ben zelfverzekerd en kan tegen een stootje, je bent 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;

Dan zoeken we JOU!
Wat we bieden
• salaris conform de CAO Gehandicaptenzorg FWG 35 (min. €1.920,- max €2.853,-);
• een tijdelijk contract op basis van min/max 16/24 uur tot 1 januari 2022 met een mogelijke
verlenging op basis van ZZP;
• 8% vakantiegeld én een eindejaarsuitkering van 8,33%;
• een aantrekkelijke pensioenregeling bij Pensioenfonds Zorg en Welzijn;
• veel ruimte voor je eigen ontwikkeling;
• uiteraard, een afwisselende baan met veel verantwoordelijkheid;
• waar jouw inzet en frisse ideeën zeer gewaardeerd worden;
• en waar je deel uit maakt van een inspirerend netwerk en zeer gespecialiseerde mensen.

Meer weten of solliciteren?
Wil je meer weten over KDC AandachtsLab bezoek dan snel onze website
via www.aandachtslab.nl, of stel je vraag aan Alletta van der Goes (lid Raad van Bestuur P&O)
via info@aandachtslab.nl. Herken je jezelf in deze vacature en wil je bij ons aan de slag gaan
als begeleider? Solliciteer dan door uiterlijk vóór 22 oktober je CV samen met je motivatie te mailen
naar info@aandachtslab.nl.
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet gewaardeerd.

