Bewegingsagoog 20-28 uur per week
Ben jij een teamplayer die goede ideeën heeft over de ontwikkelingen in de ouderenzorg rondom het
onderwerp bewegen? Heb je affiniteit met de ouderenzorg? Wil jij werken in een actieve en betrokken
organisatie waar je tevens de mogelijkheden krijgt voor persoonlijke ontwikkeling? Solliciteer dan nu en
draag bij aan een zinvolle dag van onze klanten.
Functie inhoud
Samen met je collega lever je een bijdrage aan het sociale-,
psychische- en/of lichamelijke welbevinden van klanten.
Coachen en begeleiden van zorgmedewerkers/teams op het
gebied van bewegen.
Samenwerken met de vakgroep welzijn, collega
bewegingsagogie en de vakgroep fysiotherapie.
De verbinding kunnen leggen tussen bewegen en de
verschillende thema’s voor welzijn; Muziek, Groen en Eten &
Drinken
Beweegactiviteiten aanbieden aan zowel individuele klanten
als in groepsverband
Begeleiding van ROC studenten bewegingsagogie en/of
senioren in beweging
Inbrengen van innovatieve ideeën en deze implementeren.
Jouw profiel
Je bent enthousiast, sportief en je beschikt over
organisatorisch talent. Je hebt een duidelijke visie op je vak en
je kunt zelf een bewegingsagogisch plan opstellen.
Je hebt een mbo 4 of hbo diploma op het gebied van sport en
bewegen, bij voorkeur met het profiel bewegingsagogie (BAG).
Je kunt zowel goed zelfstandig aan de slag gaan als
samenwerken met je naaste collega’s en met andere
disciplines
Je hebt affiniteit met het werken met ouderen en ervaring met
de doelgroep ouderen en dementerenden.
Je hebt ervaring met het coachen van medewerkers,
vrijwilligers en mantelzorgers.

Wij bieden
Een afwisselende baan met ruimte en mogelijkheden om
je persoonlijk te ontwikkelen, samen met jou maken we
de Posten
Een baan die divers en afwisselend is door de
verschillende werkvelden als eerste lijn, GRZ,
verpleeghuis en de wijk.
Een baan voor 20-28 uur per week. Het salaris is
ingedeeld conform CAO VVT, FWG 45.
In eerste instantie een arbeidsovereenkomst van een
jaar.
Solliciteren
Als jij denkt dat wij inderdaad jouw baan hebben dan zien wij graag
jouw (creatieve) motivatie en CV tegemoet, uiterlijk voor 15 maart
per mail naar solliciteren@deposten.nl
Voor vragen over de sollicitatieprocedure kun je contact opnemen
met de HR Administratie. Voor verdere informatie over de functie
kun je bellen met Sandra Stockentree (coördinator Bewegen) of
Stefan Schulte (bewegingsagoog) via 053 - 4 753 753.
De gesprekken vinden plaats op woensdag 20 maart, tweede
gespreksronde vindt plaats op maandag 25 maart.

