Voor locatie de Essenkamp in Uddel zoeken wij een:
Begeleider
24-28 uren per week
Jij verleent EMB-cliënten, jong en van middelbare leeftijd hun dagelijkse zorg, begrijpt hen
zonder woorden en creëert samen met hen geluksmomenten. Herken jij je hierin? Laten we
dan snel kennismaken!
Jouw werkplek
Als begeleider kom je te werken in een betrokken en enthousiast team met +/- 8 collega’s. De
locatie De Essenkamp ligt in het mooie rustige plaatsje Uddel (Gelderland) en is goed
bereikbaar per fiets, auto of ov en je kunt er gratis parkeren. De Essenkamp ligt midden in een
woonwijk en er wonen 6 mensen en er is één logeerplek. Binnen De Essenkamp draag je zorg
voor een fijne, zo specifiek mogelijke leefomgeving voor hem of haar. je snapt wat hij of zij
nodig heeft, op bepaalde momenten. Samen met je collega’s creëer je een veilige en stabiele
omgeving waarin je de cliënten helpt om de wereld om hen heen te begrijpen. Goede zorg en
begeleiding betekent voor iedere cliënt net even wat anders. De mensen die dagelijks bezig
zijn met het leveren van goede zorg en ondersteuning weten wat de cliënt nodig heeft om het
beste uit zichzelf te halen. Bij Philadelphia krijgen juist zij door zelforganiserend te werken de
ruimte en het mandaat om dat zo individueel en goed mogelijk te doen. Hierdoor zijn we als
organisatie flexibel en schakelen we snel op ontwikkelingen in de zorg en maatschappij.
Jouw uitdaging
Elke werkdag is anders en heeft haar eigen dynamiek en mooie momenten. Jij bent er voor de
cliënten, jij betekent écht iets voor ze.
•
•
•
•

Je geeft cliënten met een ernstige meervoudige beperking hun dagelijkse zorg.
Je geeft oprechte aandacht en begrijpt de kleinste signalen.
Je kent ze goed, bent altijd dichtbij en weet waar ze gelukkig van worden.
Je daagt ze uit, met nieuwe prikkels en activiteiten.

Als begeleider EMB vertaal je de vastgestelde vraag en doelen van de cliënt naar de
zorgvraag. Je draagt bij aan de dagelijkse bezigheden op de locatie en ondersteunt de cliënten.
Van intensieve, lichamelijke verzorging (ADL) en ondersteuning bij de maaltijd tot het
bedenken van activiteiten om structuur aan de dag te geven. Samen met je collega’s creëer je
een plezierige, veilige en betrouwbare omgeving waarin de cliënten worden ondersteund om
het beste uit zichzelf te halen. In hun tempo weet jij van kleine dingen een belevenis te
maken. Voor én met de cliënten creëer jij momenten van geluk. Deze setting geef je
methodisch vorm samen met je collega’s.
Over jou
De cliënt vraagt jouw hulp vaak zonder woorden. Jij begrijpt hun signalen en past de
begeleiding daarop aan. Jij kan je goed inleven in de cliënten en weet wat zij op dat moment
nodig hebben. Met deskundigheid, warmte en liefde zorg jij voor de cliënten. Je weet van
aanpakken, bent geduldig en kan goed in teamverband werken.

Je hebt:
•

•
•

minimaal een afgeronde mbo-opleiding niveau 3 of 4 op het gebied van Zorg en
Welzijn. Heb je MMZ 3 afgerond? Dan scholen wij je graag bij op het gebied van
ADL en medicatie;
interesse in het werken met cliënten met een ernstig meervoudige
beperking/werkervaring is een pre;
affiniteit met zelforganisatie en regelarme zorg.

Je werkt in onregelmatige diensten en ziet in elke avond-, weekend-, en slaapdienst een kans
om er te zijn en iets te betekenen voor de cliënt.
Dit krijg je van ons
Bij Philadelphia haal jij het beste uit jezelf, voor de ander. Om dit te kunnen doen moet je zelf
ook goed in je vel zitten. Want dit werk vraagt veel van je. En kun je alleen maar goed doen,
als je zelf ook lekker in je vel zit. Wij bieden jou:
•
•
•
•

•
•

Allerlei trainingen om bij te blijven en fris te blijven in je vak.
Faciliteiten om 'goed in je vel' te zitten. Van timemanagement tot coaching, nét wat je
nodig hebt.
De ruimte om samen met je team zelforganiserend te werken; samen te bepalen hóe je
het werk binnen het team organiseert.
Een brutosalaris volgens de cao Gehandicaptenzorg van minimaal € 1.920- en
maximaal € 2.853,- (FWG 35) bij een fulltime dienstverband van 36 uur, gebaseerd op
je ervaring en opleiding. En bij onregelmatige diensten krijg je een extra toeslag.
Een contract voor bepaalde tijd, bij gebleken geschiktheid onbepaalde tijd.
Kijk hier voor al onze arbeidsvoorwaarden.

Bij Philadelphia ondersteunen we als het nodig is en durven we los te laten als het kan. Met
liefde, lef en meesterschap en een eigen leven voor de cliënten als ambitie. Bij Philadelphia
werken betekent van de gebaande paden af durven wijken om zo de mogelijkheden van de
mensen die we ondersteunen écht centraal te zetten. Spreekt deze werkwijze je aan? Kom bij
ons werken!
Echt iets voor jou?
Vertel ons waarom jij denkt dat je bij ons past. Doe dit uiterlijk vrijdag 6 mei 2022 via het
sollicitatieformulier.
Heb je nog vragen? Bel dan met Edwin Snoeks, Manager zorg en begeleiding, op
telefoonnummer 06-25 38 70 25.
De kennismakingsgesprekken worden gepland direct na ontvangst van de sollicitatie.
We vinden interne mobiliteit belangrijk. Daarom kiezen we bij gelijke geschiktheid voor een
interne sollicitant. Het Recruitment team van Philadelphia werkt zonder tussenkomst van
werving en selectiebureaus.

