Functieomschrijving
Ben je actief ingesteld? Zoek je een uitdaging? En houd je van kinderen, maar ook van dieren?
Dan is deze baan op onze Zorgboerderij misschien iets voor jou.
Wij zoeken actievelingen die een opleiding volgen of hebben afgerond op gebied van "social
work" (mbo of hbo). Daarnaast heb je al enige kennis van onze doelgroep (kinderen in de leeftijd
van 4 - 18 jaar die extra aandacht verdienen. __
Ben jij ook in de weekenden beschikbaar? Dan zij wij, als team, op zoek naar jou. Graag nodigen
wij jou uit om te solliciteren.
Wat houdt het werk in
De activiteitenbegeleider begeleidt tijdens de dagbesteding kinderen tussen de 4 en 18 jaar die
verstandelijk en/of psychosociaal beperkt zijn. Wij kijken bij de groeps- en individuele begeleiding
naar de mogelijkheden in plaats van de beperkingen van deze kinderen.
Verantwoordelijkheden
Draagt verantwoordelijkheid voor de groep kinderen of één op één begeleiding voor het verloop
van de dag;










Neemt regie over bijzondere situaties en zorgt ervoor dat problemen zorgvuldig opgelost
worden;
Begeleidt de uitvoering van activiteiten en opdrachten en ziet toe op de naleving van
huisregels;
Creëert een veilige sfeer binnen de groep of bij het individuele kind;
Stimuleert en motiveert kinderen de eigen mogelijkheden te ontdekken en initiatieven te
nemen;
Werkt actief en methodisch aan de zorgdoelen van kinderen;
Zorgt dat kinderen en ouders voldoende geïnformeerd zijn over het verloop van de dag;
Zorgt voor een goede samenwerking tussen de collega’s;
Woont de vergaderingen bij en geeft daar de benodigde input;
Voert ondersteunende (bijv. huishoudelijke) werkzaamheden uit;

Wij vragen:









Bereidheid om je te verdiepen in de Triple-P methode;
Beschikken over natuurlijk overwicht;
Goed kunnen samenwerken;
In staat zijn om kinderen op een positieve manier te motiveren en te stimuleren;
Creativiteit en beschikken over een goed improvisatievermogen;
Beschikken over goede mondelinge en schriftelijke vaardigheden;
Stressbestendig en flexibel zijn;
Bereid zijn om in de weekenden te kunnen werken en indien nodig ook nachtdiensten.

Wat bieden wij jou:
Wij, van Flevozon, bieden jou een uitdagende baan waarbinnen veel ruimte is voor eigen inbreng.
Je werkt samen met een team enthousiaste jonge mensen bij een organisatie die volop in
beweging is. Deze functie is ingeschaald op functiegroep 35 (cao Gehandicaptenzorg). Je krijgt
een contract voor minimaal 20 - 28 (min-max contract) uur per week. De werkdagen (zaterdag of
zondag) en aantal weekenden zijn in overleg met jou. De aanstelling is voor de duur van een jaar
met een mogelijkheid tot verlenging. Bij de aanstelling dien je een VOG moeten kunnen
overleggen.

De Zorgboerderij waar de activiteiten plaatsvinden, ligt in een landelijke omgeving, aan de rand
van Lelystad. De kinderen krijgen daar de mogelijkheid om paard te rijden en om te gaan met
andere dieren, maar ook timmeren is mogelijk.
Reageren
Ben je enthousiast over deze functie? Stuur dan een mail met jouw motivatie (brief) en curriculum
vitae voor maandag 29 oktober 2018. Voor informatie over de functie mag je contact opnemen
met Sander Okma (Teamleider Activiteitenbegeleiding) of Anita Schultink (Personeelszaken).
De eerste kennismakingsgesprekken staan gepland op woensdag 7 november. Wil je daar alvast
rekening mee houden?
Informatie over Flevo Zon
Flevo Zon is een snel groeiende organisatie die volop in ontwikkeling is. Inbreng vanuit de
medewerker wordt gestimuleerd.
Flevo Zon bestaat uit de volgende onderdelen:




een Zorgboerderij waar kinderen en (jong)volwassenen een dagbesteding volgen;
logeeropvang voor kinderen tot 18 jaar;
een gezinshuis en begeleid wonen. Onze missie is het bieden van kwalitatief goed,
doelmatige en effectieve zorg die is afgestemd op de zorgvraag van de cliënt, waarbij
ontspanning en plezier voorop staan. Respect, veiligheid, openheid en eerlijkheid,
hulpvaardigheid, waardering en liefde dienen een grondhouding te zijn voor iedereen die
werkt en woont op de Zorgboerderij.

