Wil jij:
Zorgdragen voor de verstandelijk gehandicapte mens?
Nieuw Woelwijck zoekt:
GROEPSBEGELEIDERS & MEDEWERKER GROEPSBEGELEIDERS
die inhoud willen geven aan een intensief, veelzijdig en boeiend vak
Werken bij Nieuw Woelwijck is een proces van werken met anderen aan jezelf.
Wij vragen:
 Dat je je inleeft in de handicap van degene die je begeleidt;
 Dat je bereid bent ook tegenover je collega's je emoties bespreekbaar te maken;
 Dat je redelijk weerbaar, volwassen in het leven staat;
 MBO+/ HBO werk- en denkniveau, bij voorkeur een beroep gerelateerde opleiding;
 Dat je, in ieder geval de eerste 3 jaar, fulltime wilt werken;
 Dat je, in onregelmatige diensten wilt werken;
 Dat je gemotiveerd bent deel te nemen aan de interne scholing, gericht op het opdoen van
kennis en het integreren en uitdiepen van ervaringen.
Wij bieden:
 Een zelfstandige en uitdagende functie;
 De mogelijkheid, vanaf dit najaar, tot het behalen van een MBO MZ (niv. 4) diploma in 3 jaar
tijd, door het volgen van de interne opleiding, in combinatie met lessen van het Noorderpoort.
 Ruime inwerkperiode en goede begeleiding;
 Salariëring conform FWG Gehandicaptenzorg.
BIG geregistreerd verpleegkundigen bieden wij;
 Registratie in kwaliteitsregister;
 Jaarlijkse scholing;
 Abonnement Nurse Academy.
Geïnteresseerd?
Mensen die belangstelling hebben voor de functie van groepsbegeleider nodigen we eerst uit om
mee te doen aan één van onze informatiebijeenkomsten, waarin we spreken over de visie van Nieuw
Woelwijck, de mensen die er wonen en de zorg die zij vragen.
Tevens maken we een wandeling door het dorp waarbij we een bezoek brengen aan de winkeltjes,
het werkhuis en één van de woningen. Je kunt via de website www.nieuwwoelwijck.nl een aanvraag
doen om op de informatiemiddag te komen. Schrijven mag natuurlijk ook.
Voor meer informatie kun je bellen en vragen naar dhr. P.J. de Groot.
Sollicitatie richten aan:
Nieuw Woelwijck
t.a.v. dhr. P.J. de Groot
De Vosholen 10
9611 KR Sappemeer
Tel: 0598-399 899
Mail: info@nieuwwoelwijck.nl
Of via de website: www.nieuwwoelwijck.nl
Nadere informatie
Bij aanname voor deze functie dien je te voldoen aan de eisen conform vergewisplicht (WKKGZ, wet
kwaliteit, klachten en geschillen gezondheidszorg), hieronder valt bijvoorbeeld het kunnen
overleggen van een Verklaring Omtrent het Gedrag.

