Activiteitenbegeleider 24 uur
Ben jij de activiteitenbegeleider die vanuit de wensen van de klant en het zorgdossier de juiste individuele en
groepsactiviteiten kan inzetten? Weet jij voor onze zorgvragers maar ook voor klanten van buiten de Posten een
zinvolle dag in te richten door centraal georganiseerde activiteiten? Lees dan vooral verder en solliciteer!
De Posten
De Posten kenmerkt zich door de missie: hartelijk, huiselijk en
hulpvaardig. Daarmee bedoelen we dat we een organisatie
zijn met hartelijke medewerkers die belangstelling tonen voor
bewoners en collega's en je het gevoel geven welkom te zijn,
een plek dus waar mensen graag willen wonen. Hulpvaardig
zijn we in de zin van kundig in het dienst verlenen en kundig in
het verlenen van zorg. Omdat wij in kleine zelforganiserende
teams werken bieden wij veel ruimte voor eigen initiatief en
zelfontplooiing en zijn wij in staat flexibel en adequaat in te
spelen op specifieke wensen. Wij richten ons op datgene waar
de klant zelf nog toe in staat is en ondersteunen daar waar het
moeilijker of niet meer gaat. Samen kijken wij naar de
mogelijkheden. Samen zoeken wij naar de beste oplossing.
Want samen werkt het beter.
Inhoud functie
Je bent verantwoordelijk voor het aanbod van activiteiten in
de Brink en de activiteiten die centraal worden georganiseerd.
Je coördineert, organiseert en begeleidt de centrale
activiteiten, waarbij je rekening houdt met de 4 welzijn
thema’s; Bewegen, Muziek, Groen en Eten & Drinken. Je bent
in staat het aanbod af te stemmen op de behoefte van onze
klanten. Bij de groep van klanten die je gaat begeleiden is er
sprake van somatische en pg-problematiek. Je levert een
bijdrage aan het elektronische zorgplan en beschikt over een
brede visie op activiteitenbegeleiding. Je weet klanten
enthousiast te maken voor passende activiteiten en zorgt voor
professionele begeleiding. Je werkt samen met mantelzorgers,
vrijwilligers, stagiaires en zorgmedewerkers.

Wat vragen wij
Je bent in bezit van een MBO niveau 4 diploma
activiteitenbegeleiding, bij voorkeur SPW4. Het ontwikkelen,
organiseren, begeleiden en uitvoeren van verschillende
dagbestedingsactiviteiten zit je in het bloed. Je hebt
affiniteit met (ouderen) zorg & welzijn en enige jaren
ervaring in het werkveld. Je beheerst de Nederlandse taal in
woord en geschrift. Verder kun je goed samenwerken in een
wisselend team en met verschillende disciplines. Je beschikt
over een grote mate van zelfstandigheid, enthousiasme en
creativiteit. Je bent flexibel inzetbaar.
Wat bieden wij
Wij bieden een arbeidsovereenkomst aan voor 24 uur
voor de duur van 1 jaar met uitzicht op verlenging.
Ingangsdatum is zo spoedig mogelijk. Het salaris is ingedeeld
conform CAO VVT in functiegroep 35.
Jouw sollicitatie
Herken je jezelf in bovenstaande omschrijving, dan nodigen
wij je van harte uit om te solliciteren. Graag ontvangen we
jouw motivatie en CV uiterlijk vóór 17 maart a.s. per mail
via solliciteren@deposten.nl.
Voor meer informatie over de functie kun je contact
opnemen met Henk Abels of Geja Meesters via
telefoonnummer: 053-4753753.

