Vacature

Activiteitenbegeleider (24 uur per week)

Ben jij creatief, enthousiast, oplossingsen ontwikkelingsgericht en houd je
van pionieren? Dan ben jij bij ons op
de juiste plek!

De functie

De Wulverhorst, een organisatie in ontwikkeling en

dagprogramma voor groepen en individuele cliënten

enorm geïnspireerd om ouderen ook in de laatste

met een welzijns-/begeleidingsdoelstelling. Daarnaast

fase van hun leven een persoonsgerichte dag invul-

lever je een bijdrage aan de ontwikkeling van nieuwe

ling te bieden die aansluit bij wensen, behoeften en

activiteiten en kan er sprake zijn van het verrichten van

mogelijkheden!

ADL-werkzaamheden.

Neerleggen bij onmogelijkheden?! Wij zoeken juist

De collega waar wij naar op zoek zijn

naar nieuwe mogelijkheden in nauwe samenwerking

Je bent een enthousiaste, creatieve, betrokken en

met onze bewoners, familie en de enorme groep

proactieve collega met oog voor anderen. Elke dag sta

vrijwilligers.

je klaar voor onze cliënten en hun familie en weet je

Je stimuleert de cliënten om zo actief en zelfstandig
mogelijk te blijven. Samen met collega’s en vrijwilligers
ben je verantwoordelijk voor de invulling van een actief

een vertrouwelijke en professionele relatie met hen op
Buiten de gebaande paden treden zien wij als

te bouwen. Je werkt zelfstandig binnen het team, maar

nieuwe kansen en zorgt voor reuring en verras-

vindt een goede afstemming belangrijk en zoekt dus

send leuke momenten. Zo was stand-up comedian

de samenwerking actief op.

Martijn Koning bij ons te gast tijdens de hilarische
middag voor de Roast van Comedy Central, hebben

Functie eisen

we inmiddels een papegaai die de boel op stelten

•

Je hebt een diploma activiteitenbegeleiding
op mbo-3 niveau;

zet en is een programma opgezet om samen met
bewoners te koken en bakken.

•

Je hebt enkele jaren ervaring in een soortgelijke

Zie jij het als een uitdaging om met ons verder te

•

Je bent flexibel inzetbaar;

bouwen? Dan willen we graag met jou in contact

•

Je durft beslissingen te nemen.

functie en met de doelgroep;

komen!

Klik hier om te solliciteren!
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Wat wij bieden

Interesse?

•

Een uitdagende en afwisselende baan;

Solliciteer snel en kom werken bij onze mooie

•

Een inspirerende werkomgeving;

organisatie! We ontvangen je motivatiebrief

•

Een functie waarin jouw ideeën en creativiteit

en cv graag uiterlijk 1 juli 2022 via

wordt gehoord en gewaardeerd;

sollicitatie@wulverhorst.nl

•

Een parttime dienstverband;

•

Een passend salaris conform FWG 35 van
de cao VVT.

Contact
Voor meer informatie over deze functie kun je contact
opnemen met onze HR adviseur
Nelleke Baeke via 0348 - 562 214.

Klik hier om te solliciteren!

