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? En wil je jouw unieke
talenten delen met je nieuwe collega’s in WBC De Vier Torens
(Velden)? Dan ben je meer dan welkom.

Voor onze woonvorm in Velden, regio Noord-Midden Limburg, zijn twee vacatures (2x
18 uur per week) ontstaan voor de functie van:

Assistent begeleider:
Wat ga je doen?
Als Assistent Begeleider ben je mede verantwoordelijk voor het uitvoeren van de acties
die zijn omschreven in het ondersteuningsplan. Zowel in teamverband als naar cliënten.
Waar ga je aan de slag?
Binnen de locatie Velden bieden wij woonbegeleiding aan 13 cliënten met een
hersenletsel en psychiatrische problematiek. De leeftijden van cliënten variëren van 18
tot 70 jaar. Zij beschikken allen over een eigen appartement en kunnen gebruik maken
van een gezamenlijke huiskamer. Overdag hebben alle cliënten een vorm van
dagbesteding of werk.
Je werkt in een onregelmatig rooster inclusief slaapdiensten. Er is 24-uur zorg, dit houdt
in dat er altijd een teamlid aanwezig is.

In de woonvoorziening wonen mensen met een hersenletsel en psychiatrische
problematiek die naast begeleiding ook persoonlijke verzorging en verpleging nodig
kunnen hebben.
Deze combinatie zorgt ervoor dat je goed moet kunnen schakelen en je om moet kunnen
gaan met verbale en fysieke agressie.
Wat bied jij?
Wij zijn op zoek naar geïnteresseerde kandidaten met een afgeronde zorgopleiding op
minimaal niveau 3 (verzorgende IG, MMZ persoonlijk begeleider gehandicaptenzorg of
SPW); Hiernaast beschik je over relevante werkervaring (exclusief stage-ervaring) met
de doelgroep NAH in combinatie met gedragsproblematiek.
Naast deze functie-eisen verwachten wij van jou een sterke persoonlijkheid; een
daadkrachtig en no-nonsense type. Iemand die gewend is om in teamverband te werken
maar ook individueel van aanpakken weet. Je durft grenzen te stellen, conflictsituaties
ervaar je als een uitdaging. Je houdt rekening met het feit dat cliënten een breuk in de
levenslijn hebben opgelopen en hun levensgeschiedenis ervaringen in schril contrast
staan met hun huidige situatie. De begeleiding van deze situatie vraagt, zorg en
aandacht die gegeven moet worden vanuit een intrinsieke motivatie: de cliënt verstaan in
zijn behoefte. Je voert daarom regie zonder “de baas te spelen” en beschikt ook over een
invoelend vermogen t.a.v. de psychische en sociale problemen.
Wat bieden wij?
Je werkt 24 uur per week in een onregelmatig werkpatroon in een dynamische omgeving
met een team bestaande uit 12 teamleden die elkaar goed aanvullen. Het salaris en de
arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO Gehandicaptenzorg: FWG 35. Het gaat in
beiden vacatures om een tijdelijk dienstverband voor de duur van 1 jaar, met uitzicht op
een vast dienstverband.
Inlichtingen: Raymond Peltzer, teamleider cliëntenzorg
Tel: 06-83 98 63 08
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: MP2018.91
De sollicitatietermijn sluit op 18 december 2018. Onderdeel van de werving en selectie
procedure is een sollicitatiegesprek, een meeloopdag(deel) en een assessment.

