
  
De Essenkamp in Uddel is een kleinschalige woonlocatie voor zes cliënten met een ernstig 
meervoudige beperking en twee loges. Het is gelegen in het hart van Uddel en biedt een gezellige, 
warme woon omgeving met betrokkenheid vanuit de woongemeenschap. Vanuit gezamenlijke 
waarden willen we een omgeving bieden die uitdaagt en ruimte bied aan zelfontplooiing. Dit doen we 
vanuit LACCS principes. 
Spreekt dit je aan? Voor onze locatie Essenkamp zoeken wij een 
 
Begeleider EMB 
Uddel, 20 tot 32 uur in de week 
Vacaturenummer:1988 
 
Over jou 
De gezochte begeleider heeft minimaal een diploma mbo-3 op het gebied van Zorg en Welzijn. Hij 
of zij heeft kennis van methodisch werken en ervaring met het begeleiden van mensen met 
ernstige meervoudige beperking. Ervaring met belevingsgerichte zorg en verzorging is een pre. 
 
Dit krijg je van ons 

• Allerlei trainingen om bij te blijven en fris te blijven in je vak. 

• Faciliteiten om gezond en fit te blijven. Van mindfulness tot coaching, nét wat je nodig hebt. 
Want dit werk vraagt veel van je. En dat kun je alleen maar goed doen, als je zelf ook lekker in 
je vel zit. 

• Een prima salaris, volgens de cao-gehandicaptenzorg, schaal 35. En bij onregelmatige 
diensten krijg je een extra toeslag. 

• Een contract voor bepaalde tijd, na gebleken geschiktheid onbepaalde tijd. 

 
Echt iets voor jou? 
Vertel ons dan waarom jij denkt dat je bij ons past. Doe dit vóór vrijdag 13 december, via het online 
sollicitatieformulier of met een e-mail aan info@werkenvoorphiladelphia.nl onder vermelding van 
vacaturenummer 1988. Heb je nog vragen? Bel dan Locatiemanager Peter Klop. Je kunt hem 
bereiken op nummer 06-11392762. We vinden interne mobiliteit belangrijk. Daarom kiezen we bij 
gelijke geschiktheid voor een interne sollicitant. 
 
Wij stellen reacties van werving- en selectiebureaus of headhunters op deze vacature niet op prijs.  
  
 

https://ltpx.nl/5TZEXBC
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