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Vacature flexwerker facilitair
Waarom Boerderij Eben-Haëzer?
Cliënten kiezen voor onze Boerderij vanwege de christelijke identiteit. Naast vakbekwaamheid is er
bij ons vooral liefde voor het vak en dat stralen we uit. Met goed opgeleide medewerkers staan wij
dagelijks voor onze cliënten klaar. Wij zijn gespecialiseerd in ASS, ADHD, een verstandelijke beperking
en Syndroom van Down.
Wij proberen iets extra’s te bieden ten opzichte van de rest. Wij zijn bijvoorbeeld tijdens de vakantie
en op zaterdag open, wij zijn erg flexibel, bijvoorbeeld bij calamiteiten en ook s ’avonds kunnen
cliënten indien gewenst mee eten.

Onze zorgvisie
Van medewerkers wordt verwacht dat hun werkwijze en activiteiten in overeenstemming zijn met
onze visie op de zorg. Die visie houd in dat we de Bijbelse normen en waarden zichtbaar en
herkenbaar uitdragen in onze omgang met cliënten. Medewerkers dienen vanuit Bijbels perspectief
een voorbeeldfunctie te vervullen in de omgang met elkaar en met cliënten .
Gestreefd wordt om zowel in de omgangssfeer, zorgverlening en de materialen en voorzieningen,
een veilige leef- en woonomgeving te realiseren. Voortdurend wordt daarom ook aandacht gegeven
aan zorgvuldige benadering en duidelijkheid in (verwachtingen van) afgesproken zorg- en
dienstverlening.
Doel van dit alles is een leefklimaat te scheppen waarin zowel deelnemers als medewerkers zich
thuis kunnen voelen.

Werkzaamheden
In de functie facilitair medewerker moet je bereid zijn de volgende soort diensten te werken: elke
zaterdag, indien nodig kan je op een avond doordeweeks werken en ben je flexibel inzetbaar in
vakanties (4-5 dagen per week).
In de functie van facilitair medewerker ben je verantwoordelijk voor de werkzaamheden met
betrekking tot de hygiëne en uitstraling van de boerderij en omgeving. De werkzaamheden houden
in:
• Leefruimtes schoonmaken
• Dierenstallen schoonmaken
• Voorbereiden van eet en drinkmomenten
• Zorgdragen voor algehele hygiëne
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Belangrijke functies die een grote rol spelen is de verantwoordelijkheid en zelfstandigheid om de
werkzaamheden uit te voeren. Het samenwerken met collega’s en affiniteit met de doelgroep is
belangrijk.

Functie-eisen
•
•
•
•
•
•
•

Affiniteit met dieren
Buiten willen werken
Beschikt over een zelfstandige, klantgerichte en flexibele instelling
Bent een teamplayer in hart en nieren
Kan initiatief nemen en ziet vooruitgangsmogelijkheden
Beschikt over uitstekende sociale en communicatieve vaardigheden
Bent flexibel inzetbaar in vakanties, bent woonachtig binnen een straal van 20 km vanaf
Nieuw-Lekkerland

Wat je van ons kan verwachten:
•
•
•
•
•

Mooi salaris
Inwerkperiode van 4 weken
Je maakt deel uit van een leuk team
Staan open voor je inbreng
Goede arbeidsvoorwaarden

Spreekt deze functie je aan en sta je volledig achter onze zorgvisie?
Stuur dan je sollicitatie voor 20 januari D.V. naar dhr. J. Meerkerk via vacature@beh.nu of naar:
Boerderij Eben-Haëzer
t.a.v. dhr. J. Meerkerk,
Schoonenburgweg 15,
2957 LB Nieuw-Lekkerland
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