De mogelijkheden zijn
bepalend, niet de beperking.
De bewoners en deelnemers
geven aan wat het beste
voor hen is, samen met de
organisatie. Kwalitatief
hoogwaardige zorg krijgt pas
inhoud door het leveren van
maatwerk.
Joyce-House biedt een
kleinschalige vorm
van wonen, logeren,
dagbesteding, werk/ontwikkel-plekken en ambulante
zorg voor mensen met een
lichamelijke,
verstandelijke of
meervoudige beperking.
De organisatie is een
luisterend oor. Zorg wordt
verleend met hoofd én
hart. Bestaande systemen
gaan overboord en worden
vervangen door de
overtuiging dat bewoners
en deelnemers zelf kunnen
beslissen. Waar nodig wordt
professioneel ondersteund,
geholpen en zorg verleend.
Voor Joyce-House is
transparantie in de zorg
van groot belang. Binnen
de organisatie, naar de
bewoners en deelnemers, naar de ouders, de
medewerkers, de overheid en
naar andere betrokkenen.
De scheiding tussen binnen
en buiten kan worden
geslecht.
Passende inzet baarheid in
de samenleving moet worden
vergroot. Bewoners en
deelnemers kunnen midden in de maatschappij
functioneren, mét hun
beperking.
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Joyce-House is een kleinschalige woonvorm waarin we als zorgverleners en
begeleiders te gast zijn bij de bewoners. Dit vraagt van je dat je met respect en een
dienstverlenende houding in je werk staat.
Vanwege een uitbreiding van ons werkgebied zoeken wij per direct voor onze
locatie in Wolvega een

Pedagogisch begeleider (m/v)
Standplaats Wolvega
Wat ga je doen?
Als pedagogisch begeleider begeleid en verzorg jij de bewoners bij de invulling van
het wonen binnen Joyce-House en verwachten we dat je bijdraagt stimulerende
tijdsbesteding voor de bewoners.
Voor de gevraagde functie ligt het accent op het pedagogisch begeleiden en
het ondersteunen bij de dagelijkse woon- en leefactiviteiten. Je stemt daarbij je
handelen af op de behoefte van de bewoners.
Hierbij word je ondersteund met richtlijnen vanuit het medisch en/of paramedisch
team.
Naast de pedagogische begeleiding lever je een bijdrage aan de lichamelijke
verzorging, het toedienen van medicijnen en persoonlijke zorg. Je creëert daarbij
een veilige en gezellige sfeer, met elke dag een lach.
Je bent verantwoordelijk voor het opstellen en bijstellen van het
ondersteuningsplan en het realiseren van de doelstellingen, samen met de
bewoner. Verder heb je een belangrijke rol als persoonlijk begeleider in het
onderhouden van contacten en stimuleert hen ook externe contacten te
onderhouden met ouders, familieleden en externe betrokken partijen. Het in kaart
brengen van de behoeften van de bewoner is een permanente activiteit waarbij je
de bewoner helpt duidelijk te krijgen wat hij wil en welke keuzes hij wil maken.
Werktijden
Deze functie wordt uitgevoerd in wisselende vroege en/of late diensten, inclusief
nacht- en weekenddiensten. Van maandag t/m donderdag gaan de bewoners naar
de (externe) dagbesteding en is er tussen 10.00 en 15.00 uur geen bezetting op de
locatie. Op vrijdag zijn de bewoners vrij.
Wie ben je?
Je werkt met mensen met een meervoudige beperking met een soms complexe
zorgvraag. Dit vraagt van jou dat je met respect en een dienstverlenende houding
in je werk staat. Jouw werkwijze is empathisch en cliëntgericht vanuit een
dienstverlenende, flexibele instelling. Je werkt in een klein team. Dat vraagt om een
zelfstandige en proactieve werkwijze.
Je bent in staat op een positief kritische manier naar jezelf te kijken en feedback
te geven aan - en te ontvangen van je collega’s. Dit vraagt om een daadkrachtige
houding en de bereidheid te leren van je omgeving en te groeien.
Wat breng je mee?
•
Een afgeronde opleiding MBO-4 Zorg en Welzijn
•
Aantoonbare ervaring met genoemde doelgroep in een vergelijkbare functie.
•
Kennis van - en ervaring met epilepsie is een pre.
•
Waar je deze vaardigheden nog niet hebt, ben je bereid je verder te scholen.
•
Uitstekende communicatieve vaardigheden in woord en geschrift
•
Een goed humeur.
Wat biedt Joyce-House?
We bieden een tijdelijke aanstelling (indicatie 12-28 uur) van een jaar met uitzicht op
vast en een interne opleiding van vijf dagen. Je ontvangt een marktconform salaris
volgens de cao-gehandicaptenzorg. Onze organisatie kent een gezellige werksfeer
met waardering voor jouw vaardigheden en biedt ruimte voor ontwikkeling.
Hoe verder?
Stuur je sollicitatiebrief met je CV via de mail naar: sollicitatie@joyce-house.nl. Het
is belangrijk dat je in je sollicitatiebrief ingaat op wie je bent en wat je meebrengt.
Je CV is kort en bondig, hierdoor krijgen we snel en gemakkelijk een beeld van
jou als persoon! Alleen reacties met een motivatiebrief worden in behandeling
genomen. Heb je nog vragen, dan kun je contact opnemen met Hanneke van Dam,
ons locatiehoofd, via mailadres h.vandam@joyce-house.nl. Meer informatie over de
volledige sollicitatieprocedure vind je op onze website.
Tot slot
Wij nemen privacy serieus. Daarom vernietigen wij alle die je ons stuurt na vier
weken, tenzij je ons verzoekt om jouw sollicitatie in portefeuille te houden.

