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Vacature begeleider SAW niv. 4
Waarom ZorgBoerderij Eben-Haëzer?
Cliënten kiezen voor onze ZorgBoerderij 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 onze
visie op 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 bewoners .
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 Begeleider SAW moet je bereid zijn om alle soorten diensten te werken:
nacht slaapwaakdienst, 1x per 2 weken op zaterdag en ben je flexibel inzetbaar in vakanties.
Verder ben je verantwoordelijk voor het verzorgen en begeleiden van cliënten bij hun lichamelijke,
psychische en sociale beperkingen. Het in kaart brengen van de behoefte en wensen van cliënten
speelt een belangrijke rol. Je ondersteund cliënten bij persoonlijke basiszorg, mentaal welbevinden
en sociale contacten op onze ZorgBoerderij.
Je levert een bijdrage aan de ontwikkeling van de zorgplannen in het cliëntendossier en je werkt mee
aan het begeleiden en inwerken van nieuwe stagiaires. Verder kan het zijn dat je een
gespecialiseerde taak hebt binnen de werkzaamheden op de zorgboerderij.
Vakmanschap, gastvrijheid, verantwoordelijkheid en zelfstandigheid zijn de sleutelwoorden in de
praktijk van alle dag. Deze gelden voor ons werk met cliënten en voor de samenwerking met
collega's.
Van medewerkers wordt verwacht dat hun werkwijze en activiteiten in overeenstemming zijn met de
zorgvisie. Het zichtbaar en herkenbaar maken van de Bijbelse waarden en –normen in al hun
handelen wordt van essentieel belang geacht.
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Andere activiteiten op onze ZorgBoerderij zijn:
Helpen met het voeren en verzorgen van de koeien, kalfjes, konijnen, geiten, schapen, mini varkens,
dromedaris, alpaca, ganzen, eenden, kalkoenen en de ezels. Ontspanningsactiviteiten zoals
bijvoorbeeld: in het ballenbad, in de houtbewerkingsruimte, in de zandbak en in de snoezelruimte.
Verdere mogelijkheden zijn: mee te helpen met eten koken, bakken, creatieve activiteiten,
huishoudelijke taken, kalfjes van nieuw stro voorzien, skelteren, boodschappen doen, hout zagen
voor de houtkachel enz.
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SAW niv. 4 diploma of bereid zijn om die te halen.
beschikt over een zelfstandige, klantgerichte en flexibele instelling
bent een teamplayer in hart en nieren
relevante werkervaring vanuit stages/ werk
interesse in het administratieve gedeelte rondom de zorg
interesse in digitale ontwikkeling in de zorg
beschikt over een proactieve en innovatieve instelling
beschikt over uitstekende sociale en communicatieve vaardigheden
bent flexibel inzetbaar in vakanties
bent woonachtig binnen een straal van 25 km vanaf Nieuw-Lekkerland

Spreekt deze functie je aan en sta je volledig achter onze zorgvisie?
Stuur dan je sollicitatie naar dhr. J. Meerkerk via vacature@zbeh.nl of naar:
ZorgBoerderij Eben-Haëzer
t.a.v. dhr. J. Meerkerk,
Schoonenburgweg 15,
2957 LB Nieuw-Lekkerland

