VACATURE BEGELEIDER HUIS 3

Meer weten?
Herken jij jezelf in deze
vacature en is deze
functie op jouw lijf
geschreven? Neem dan
contact met ons op!
Richt je cv en motivatie
aan Lianne van
Genugten, via
info@burolima.nl.
Wil je meer weten? Mail
dan naar info@burolima.nl
Geef aan in welke functie
je geïnteresseerd bent.
Geef je telefoonnummer
door en we bellen je
z.s.m. terug
Kijk ook op onze website
en onze Facebook voor
een indruk van onze
organisatie!

Contact

Wij zorgen voor een hoop lol! Doe
jij mee?
Buro Lima is een kleinschalige organisatie. We hebben 24 kinderen/jeugdigen in zorg met
een verstandelijke beperking en bijkomende problematieken. Het zijn allemaal fantastisch
lieve, leuke en interessante kinderen. Ze vinden een tweede thuis bij Buro Lima en wij bieden
ze begeleiding, behandeling, persoonlijke verzorging en verblijf.

Wat ga jij doen?
Jij gaat werken in Huis 3. Hier krijgen 8 kinderen/jeugdigen, tussen 8 en 18 jaar, met een
matig tot ernstig verstandelijke beperking zorg. Ze hebben een intensieve zorgvraag en
complexe co-morbide problematiek (VG7 en eventueel Meerzorg). Door problematiek komt
er agressie in verschillende mate en intensiteit voor. De kinderen/jeugdigen hebben een
sociaal emotioneel niveau van maximaal 1,5 jaar. Dit maakt dat ze permanent toezicht
nodig hebben.
Als begeleider ondersteun je de kinderen/jeugdigen in hun persoonlijke ontwikkeling. Dit doe
je a.d.h.v. het individuele zorgplan, waarin bieden van ontspanning voor allen het
hoofddoel is, gezien het ervaren van ontspanning voor deze kinderen/jeugdigen al een
ingewikkelde taak is.
De kinderen/jeugdigen in huis 3 hebben allen een individueel zorgarrangement en
ontvangen (deeltijd) wonen, behandeling en eventueel dagbesteding bij Buro Lima.
Daarnaast wonen sommige nog enkele nachten thuis bij de ouders/verzorgers.
Bij Buro Lima vinden we het belangrijk om oprechte, warme en persoonlijke aandacht te
bieden. Tevens communiceer je op een open, persoonlijke en frequente wijze met de
ouders/verzorgers.

Dit heb jij voor ons
Raadhuisplein 22
5473GC, Heeswijk-Dinther
INFO@BUROLIMA.NL
WWW.BUROLIMA.NL








Je bent in het bezit van een mbo- of hbo-diploma in een sociale richting of je bent
hiervoor in opleiding;
Je wordt enthousiast van werken met kinderen met o.a. ADHD, autisme,
hechtingsproblematiek, verstandelijke beperking, Down syndroom etc. (Ervaring is
geen must maar altijd mooi meegenomen);
Je bent gemotiveerd, hebt een open houding en bent leergierig;
Je communiceert open met je collega’s en ouders;
Je bent oplettend, integer, flexibel, sociaal vaardig, inlevend en kei enthousiast!
Je staat stevig in je schoenen en staat open voor het opbouwen van een band met
de kinderen en hun ouders;

Dit geven wij jou









Een werkplek in kleinschalige organisatie die altijd in beweging is en waarbij de
lijntjes écht kort zijn;
Werken in een super team waar je jezelf mag zijn;
Werken in een organisatie waar je gezien en gehoord wordt.
Wij geven jou de (individuele) begeleiding die jij nodig hebt om jouw werk goed te
doen;
Werken met een leuke, boeiende groep kinderen/jeugdigen;
Een contract voor 7 maanden (24-32 uur). Ben jij tevreden en wij ook? Dan is
verlengen geen probleem!;
Kilometervergoeding en ORT conform CAO gehandicaptenzorg;
Kei leuke teamborrels!

