Vliegende keep (flexmedewerker),
die klaar staat om in te vallen…

Wat bieden wij?


Je springt als vliegende keep bij in het speelveld
(verschillende doelgroepen/locaties) waar je het hardst
nodig bent. Een gouden kans dus om ieder seizoen in
verschillende professionele teams te spelen. Daar is
menig topsporter jaloers op.



De ruimte voor jou om zelf te bepalen hoeveel en
wanneer je werkt.



Een contract dat qua uren past bij jouw persoonlijke
situatie.



Fiscaal voordeel op de reiskosten voor je woonwerkverkeer,
eindejaarsuitkering, vakantiegeld, recht op
onregelmatigheidstoeslag (ORT) en korting bij
zorgverzekeraars.



Boost voor je vitaliteit: extra vrije uren om je duurzame
inzetbaarheid te bevorderen en zelfs
(fiscale) korting bij geselecteerde sportscholen en
kledingmerken in deze regio.

Speelveld 1: Moeilijk Verstaanbaar Gedrag (MVG)
Cliënten van midden tot laag niveau, soms met autisme en moeilijk verstaanbaar gedrag. De cliënten
vertonen in meerdere en mindere mate gedragsproblemen, voortvloeiend uit psychische problematiek.
Structuur, duidelijkheid en veiligheid bieden, dat staat centraal in de begeleiding.

Speelveld 2: Meervoudig Complex Gehandicapten (MCG)
De cliënten vertonen in meerdere of mindere mate gedragsproblemen, voortvloeiend uit autisme en/of
discrepantie tussen het sociaal emotionele en cognitieve niveau. Als begeleider ben je, naast het creëren
van een huislijke sfeer, bezig met het bieden van structuur en veiligheid. Kenmerkend is de begeleiding
bij de individuele dagprogramma’s van de cliënten.

Speelveld 3: Verplegende/verzorgende groepen
Deze groep heeft een meervoudige complexe lichamelijke en verstandelijke beperking. Daardoor zijn zij
volledig zorgafhankelijk. Zelf zijn ze verbaal beperkt en communiceren daarom vooral via hun gedrag.
Centraal staat het ondersteunen bij de invulling van de dag en dagelijkse zorg van de cliënten. Er wordt
zowel met individuele doelen en dagprogramma’s gewerkt, als met groepsactiviteiten en dagindeling
voor de hele woongroep.

Wat bied jij?






Ieder team heeft een eigen tactiek op weg naar het kampioenschap. Jij voegt je gemakkelijk naar de spelstrategie van het team waarin je staat opgesteld.
Jouw agenda is minstens zo flexibel als je karakter. Daardoor ben je op (zeer) korte termijn oproepbaar en sta je klaar om in te vallen.
Je hebt affiniteit met het werken met mensen met een verstandelijke beperking. Dit vul je aan met een relevante opleiding in de zorgsector op MBO-niveau 3, 4 of 5.
Je bent creatief, oplossingsgericht en hebt humor. Dat is een goede basis voor een mooie wedstrijd.
Je staat stevig in je (sport)schoenen. Je voelt aan hoe je de bal moet aanspelen (oftewel: wat iemand nodig heeft) en weet zo een warme en veilige omgeving te bieden.

Wie zijn wij?
Prinsenstichting ondersteunt mensen met een verstandelijke beperking in de regio Zaanstreek-Waterland. We zijn een organisatie met lef! Zowel medewerkers, als cliënten.
We vertrouwen op ieders inzet en leren van elkaar. Gentle Teaching is de basis in de omgang met onze cliënten. Vanuit de verbondenheid die hierbij ontstaat, geven we
samen vorm aan de kwaliteit van leven.
Rond je warming up af en speel mee!
Is deze vacature voor jou een schot voor open doel? Stuur een what’s app naar onze recruiter Carla Wolgen op
06-53540199 of stuur een e-mail naar werkenbij@prinsenstichting.nl! Dan is je sollicitatie gestart en regelen we de officiële formulieren later wel… Heb je een voorkeur voor
een bepaald speelveld. Geef het aan!
Werk je al bij Prinsenstichting? Solliciteer dan via Afas Insite.
Vacaturenummer 2018219

