Stichting Thedinghsweert is een antroposofische zorgorganisatie voor mensen met
ontwikkelingsproblemen. Zo’n 80 mensen vanaf 18 jaar met een verstandelijke, en/of
lichamelijke beperking, psychiatrische of een psychisch of sociaal-maatschappelijk
achtergrond werken dagelijks in één van onze werkgebieden. Even buiten Tiel, langs de
oever van de Linge, liggen onze zorgboerderij met bakkerij en natuurvoedingswinkel. In
Tiel bevindt zich ons zorgrestaurant Buitensporig! Sinds enkele jaren biedt
Thedinghsweert woonzorg op twee kleinschalige woonlocaties in het centrum van Tiel.
Voor uitbreiding van ons team zijn wij op zoek naar:

A. Woonbegeleider (m/v) MBO 4 niveau – 32 uur
cao gehandicaptenzorg schaal 35/40
en

B. Oproepkrachten (m/v) MBO 4 niveau
voor de zorgbakkerij, de bedrijfshuishouding en de woonlocaties.
Salariëring en overige arbeidsvoorwaarden volgens cao gehandicaptenzorg.

A. Woonbegeleider
Je creëert een thuis voor de bewoners en stelt hun behoeften en wensen centraal. Je
neemt initiatieven en houdt overzicht over de werkzaamheden en taken. Je stimuleert de
deelname van bewoners aan activiteiten binnen- en buitenshuis en hebt oog voor
individuele behoeften. Je verzorgt (dag)rapportages en communiceert goed met naasten,
vrijwilligers en overige collegae. Je bent mede verantwoordelijk voor de uitgaven van het
team in relatie tot het afgesproken budget.
Wij verwachten van de woonbegeleider:
 een opleiding in de zorg op MBO SPW/MZ niveau;
 relevante werkervaring in de zorg;
 kennis en vaardigheden op het gebied van leidinggeven en coachen;
 kennis van relevante wet- en regelgeving
 een stevige persoonlijkheid met een nieuwe nieuwsgierige houding, bereid om
verder te leren;
 dat hij/zij goed feedback kan geven en ontvangen en kan reflecteren op eigen
handelen
 je bent een teamspeler
Voor de functie geldt:
 affiniteit met koken
 affiniteit met het werken in een antroposofische zorginstelling.
 samenwerken in de driehoek: bewoner - ouder (vertegenwoordiger) - begeleider
Kenmerkend aspect van de antroposofische zorgvisie is dat ieder mens, en dus ook de
mens met een verstandelijke of andere handicap, in zijn diepste wezen de behoefte heeft
zicht verder te ontwikkelen. De wezenskern van elk individu is volstrekt uniek en eigen.
Er is aandacht voor deze eigenheid wederzijds vanuit principiële gelijkwaardigheid tussen
twee mensen en er is sprake van wederzijds respect tussen bewoner en begeleider.

B. Oproepkrachten voor de zorgbakkerij, de bedrijfshuishouding en de
woonlocaties.
Wij bieden
 een interessante werkplek op een bijzondere locatie
 salariëring en overige arbeidsvoorwaarden volgens cao gehandicaptenzorg
Jouw sollicitatie
Jouw sollicitatie/motivatie en CV ontvangen wij graag per mail. Deze kun je mailen naar
vacature@thedinghsweert.nl t.a.v. P&O.
Voor meer informatie over onze organisatie zie onze website www.thedinghsweert.nl
of neem contact op met Cees van Stiphout (hoofd zorg) of Inge te Velde (directeurbestuurder/P&O) (0344-618270).
Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.

