SGL beschikt in de gehele provincie Limburg momenteel over dertig locaties waar
vijftienhonderd cliënten zo zelfstandig mogelijk leven en deelnemen aan de
maatschappij. Binnen de SGL zijn ongeveer 530 medewerkers en een groot aantal
vrijwilligers werkzaam. SGL levert gespecialiseerde diensten aan volwassenen met
hersenletsel en/of een lichamelijke handicap.
Te weten: extramurale behandeling, extramurale training en begeleiding ( in
groepsverband of individueel) en intramurale 24- uurs woonzorg wonen, werken en
vrijetijdsbesteding Sleutelbegrippen daarbij zijn: kleinschaligheid, respect voor elkaar en
het bevorderen van de zelfstandigheid.

Toe aan een nieuwe uitdaging? Wil je werken vanuit passie voor
mensen met niet aangeboren hersenletsel?
SGL geeft jou als zorg professional de gelegenheid je kennis en
vaardigheden volledig te benutten en deze nog verder te
ontwikkelen.

Voor ons Woonbegeleidingscentrum Kuukven te Baarlo zijn wij op zoek naar:

Begeleiders: 2x 20 uren per week
(in eerste instantie voor de periode tot 1 november 2019)
Functietaken:
▪ Het individueel en in teamverband begeleiden en verzorgen van cliënten;
▪ het inventariseren van de woon- en leefsituatie van de cliënt en verhelderen van
de vraag van cliënten;
▪ het opstellen, bewaken, evalueren en bijstellen van een ondersteuningsplan voor
en/of met de cliënt;
▪ het ondersteunen van cliënt bij het realiseren van de doelstellingen van het
ondersteuningsplan en zo nodig taken overnemen;
▪ het ondersteunen bij en stimuleren van de cliënt bij het voeren van regie over het
eigen leven;
▪ het verrichten van administratieve werkzaamheden en rapportage;
▪ deelname aan in- en externe besprekingen.

Functie-eisen:
▪ Een afgeronde opleiding op niveau 4 (Verpleegkunde, MMZ, SPW) is vereist;
▪ kennis van de omgang, verzorging en verpleging met lichamelijk en/of
meervoudig gehandicapten;
▪ ervaring in het werken met ondersteuningsplannen is een pré;
▪ bereidheid tot het werken op wisselende uren zowel overdag als ’s avonds (incl.
weekenden en slaapdiensten);
▪ goede sociale vaardigheden en invoelend vermogen;
▪ goede mondelinge en schriftelijke communicatieve vaardigheden;
▪ doorzettingsvermogen, geduld, flexibiliteit, stressbestendigheid en ordelijkheid.
Arbeidsvoorwaarden:
Het salaris en de arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO Gehandicaptenzorg. De
inschaling zal plaatsvinden in FWG 40.
Inlichtingen:
Mw. B. Timmermans, teamleider, tel. 06 – 51 88 68 57
Wil je meer informatie over missie en visie van SGL? Kijk dan op www.sgl-zorg.nl
Kijk ook eens naar onderstaande filmpjes/berichten:
https://www.youtube.com/watch?v=pos20g73RnU
https://www.youtube.com/watch?v=uD_9uQWgjR0
http://www.1limburg.nl/innovatieprijs-voor-zorginstelling-sgl
Sollicitatie aan:

Bureau Ondersteuning
T.a.v. afd. HRM
Postbus 5036
6130 PA SITTARD
solliciteren@sgl-zorg.nl

Vacaturenummer: MP2018.85
De sollicitatietermijn sluit op 19 december 2018
Onderdeel van de werving en selectie procedure is een sollicitatiegesprek, een
meeloopdag(deel) en een assessment.

