Functienaam Pedagogisch begeleider (m/v)
Standplaats locatie Wolvega

Joyce-House biedt 24 uurs zorg in een vertrouwde, huiselijke sfeer. Op elke locatie wonen gemiddeld
12 bewoners met een (meervoudig) complexe beperking. Je maakt deel uit van een betrokken
zorgteam dat gedurende de dienst de zorg heeft voor de bewoners. Binnen Joyce-House is wonen en
dagbesteding geïntegreerd.
Het team
In het zorgteam levert iedere collega, naast de generieke zorgtaken zoals de ADL, een eigen bijdrage
aan de dagelijks zorg vanuit het eigen vakgebied. Per bewoner zorgen we zo voor de optimale
begeleiding en begeleiding op maat. Je werkt samen met een klein en gezellig team waarbij je je
gewaardeerd zult voelen. De locatiemanager is jouw leidinggevende die taken heeft gedelegeerd aan
de meewerkend teamleider of de coördinerend begeleider. We houden de lijnen kort en je kunt je
daardoor volledig richten op jouw werkzaamheden.
Jouw werkzaamheden
Als Pedagogisch begeleider word je ingezet op een vaak complexe zorgvraag. Je hebt oog voor de
bewoner en zijn specifieke behoefte. Je richt je op de invulling van het wonen en draagt bij aan een
stimulerende tijdsbesteding. Hierbij word je ondersteund met richtlijnen vanuit het medisch en/of
paramedisch team. Je bent bevoegd en bekwaam (of bereid je te scholen) in het toedienen van
medicatie, het geven van sondevoeding en je bent bekend met epilepsie. Deze vaardigheden kunnen
verschillen per locatie. Je kunt goed samenwerken en je pakt jouw rol in het zorgteam zelfstandig en
proactief op. Humor vinden we belangrijk op de werkvloer. Niet alleen je collega’s maar ook de
bewoners kunnen dit waarderen. Zo maken we met elkaar van elke dag een mooie dag!
Wat breng je mee?
Een afgeronde opleiding Zorg en Welzijn MBO 3/4
Affiniteit met onze doelgroep
Communicatieve vaardigheden
Vaardigheden m.b.t. zorgapplicaties
Wat biedt Joyce-House
De functie Pedagogisch begeleider is ingedeeld in FWG 35 van de cao gehandicaptenzorg.
Joyce-House heeft een aantrekkelijke reiskostenregeling. De lijnen zijn kort want we zijn een platte
organisatie. Hierdoor is er oog voor jouw kwaliteiten en word je gezien en gewaardeerd. Onze
organisatie kent een informele en gezellige werksfeer met ruimte voor jouw ontwikkeling in de zorg.
Reageren
Spreekt dit je aan en pas jij in het gevraagde profiel? Dan komen we graag met jou in contact. We
nemen onze kandidaten serieus. Dat betekent dat we de procedure kort houden en snel afwikkelen.
Stuur je motivatiebrief met je CV via de mail naar: sollicitatie@joyce-house.nl. In het onderwerp
vermeld je de functie en standplaats. In je motivatiebrief lezen we wie je bent en waarom deze baan
juist bij jou past.
Heb je nog vragen, dan kun je contact opnemen met de locatiemanager via het hiervoor genoemde
mailadres of via telefoonnummer 085-2730970. Meer informatie over de procedure lees je op onze
website op de pagina ‘Werken’.
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