WIJ ZOEKEN EEN (junior) BEGELEIDER
Situatieschets
‘t Lichtpunt Midden-Holland biedt activiteiten gericht op arbeidstraining, scholing en/of zinvolle
dagbesteding vanuit een christelijke identiteit. Mensen met een psychische, psychiatrische
kwetsbaarheid of verstandelijke beperking doen graag mee aan het maatschappelijk leven. Ook zij
verrichten graag zinvol werk, 't Lichtpunt ondersteunt hen daarbij. Er wordt gekeken naar datgene wat
past bij de wensen en mogelijkheden van onze deelnemers. De deelnemer staat centraal en krijgt
daarom begeleiding op maat binnen groepsdagbesteding.
Functiebeschrijving
Als begeleider liggen de werkzaamheden voornamelijk in het begeleiden van onze deelnemers bij
activiteiten, training of werkzaamheden. Tevens ben je dossierhouder en verantwoordelijk voor het
begeleidingsplan.
Op dit moment zoeken we een begeleider die primair op onze houtafdeling zal werken, maar ook
wanneer nodig, kan invallen op een van de andere afdelingen. Je bent samen met je collega’s
verantwoordelijk voor de communicatie rondom de in- en verkoop van de gemaakte producten.
Binnen het team van ’t Lichtpunt wordt nauw samengewerkt door de verschillende afdelingen.
Kijk voor een indruk van onze afdelingen, medewerkers en producten op onze website:
www.lichtpuntmiddenholland.nl
De functie
• Je biedt groepsbegeleiding aan cliënten op een afdeling.
• Je begeleidt cliënten op methodische en respectvolle wijze.
• Je bent mede verantwoordelijk voor het opstellen en uitvoeren van begeleidingsplannen.
• Je draagt, in samenwerking met twee andere collega’s, zorg voor de houtafdeling.
• Je communiceert met leveranciers en afnemers van de houtafdeling.
• Je initieert en onderhoudt contacten met het netwerk van de cliënt.
Het profiel
• Je beschikt over een relevante MBO opleiding (SAW4); je bent studerend aan een relevante MBO
opleiding, of je bent bereidt deze te behalen. Wanneer je ervaring hebt binnen de psychiatrie
vinden wij dat fijn, maar het is geen voorwaarde om te mogen solliciteren.
• Je vindt het leuk om deelnemers te begeleiden op de houtafdeling en stelt je flexibel op om,
wanneer nodig, mee te helpen op een van de andere afdelingen.
• Je werkt gestructureerd en methodisch.
• Je kunt zelfstandig werken met groepen en hebt het vermogen tot (zelf)reflectie.
• Je denkt in oplossingen.
• Je hebt een open stijl van communiceren en bent in staat om met leveranciers mee te denken
over mogelijkheden en het te leveren product.

•

Je onderschrijft de christelijke identiteit van ’t Lichtpunt Midden-Holland.

Ons aanbod
Wij bieden een boeiende en afwisselende baan binnen een enthousiast jong en gedreven team.
Salariëring conform de cao-sociaal werk, functieschaal 4 (min. € 2.059,- en max. € 2.832,- bij een 36urige werkweek), een eindejaarsuitkering en vakantiegeld.
Informatie
Voor meer informatie over deze functie kunt u contact opnemen met dhr P.A. Paans (manager), tel
0182-519339 of via onderstaand mailadres.
Sollicitatie
Uw sollicitatie ontvangen we graag per e-mail naar peter.paans@lichtpuntmiddenholland.nl
Sluitingsdatum
De functie is in overleg beschikbaar. Uren zijn bespreekbaar.

