Wij zoeken een (junior) begeleider (36 uur)
die affiniteit heeft met de bakkerij
Situatieschets
‘t Lichtpunt Midden-Holland biedt activiteiten gericht op arbeidstraining, scholing en/of zinvolle
dagbesteding vanuit onze christelijke identiteit. Mensen met een psychische, psychiatrische
kwetsbaarheid of verstandelijke beperking doen graag mee aan het gewone 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 deelnemers staan centraal
en krijgen daarom begeleiding op maat. Wij gaan uit van wat een cliënt wel kan. Wij denken dus in
mogelijkheden in plaats van beperkingen. Dat betekent dat wij samen met de cliënt ontdekken wat er
aan dagbesteding en/of re-integratie haalbaar is.
Functiebeschrijving
Wij zoeken naar een begeleider die ervaring heeft met de GGZ en/ of LVG doelgroep. Je bent in het
bezit van een relevante beroepsopleiding op minimaal niveau 4. Als begeleider liggen de
werkzaamheden voornamelijk in het aansturen van onze deelnemers bij activiteiten, training of
werkzaamheden. Op dit moment zijn we specifiek op zoek naar een begeleider voor onze
bakkerijafdeling. Tevens ben je dossierhouder en verantwoordelijk voor het begeleidingsplan.
Daarnaast ben je deels verantwoordelijk voor de afdeling qua in en verkoop van de gemaakte
producten. Kijk voor een indruk van onze afdelingen en producten op onze website:
www.lichtpuntmiddenholland.nl
De functie
 U biedt groepsbegeleiding aan cliënten op de afdeling bakkerij
 U begeleidt individueel cliënten op methodische wijze (schrijven en bijhouden van
begeleidingsplannen)
 U initieert en onderhoudt contacten met het netwerk van de cliënt
 U neemt deel aan diverse vormen van overleg en levert een bijdrage aan de verdere ontwikkeling
van ons beleid
 U draagt mede verantwoordelijkheid voor de bakkerij afdeling
Het profiel
 U beschikt over een relevante MBO opleiding (SAW4) of u bent bereid deze te behalen. Bakkers
met affiniteit voor deze doelgroep mogen ook op deze vacature reageren
 U heeft ervaring binnen de psychiatrie of aanverwante werksoorten (LVG)
 U kan gestructureerd en methodisch werken
 U kan mede leiding geven aan de afdeling bakkerij en deze begeleiden
 U kan zelfstandig werken met groepen en heeft het vermogen tot zelfreflectie
 U onderschrijft de identiteit van ’t Lichtpunt Midden-Holland en staat als christen in het leven
Ons aanbod
Wij bieden een boeiende en afwisselende baan in een enthousiast team. Salariëring conform de caosociaal werk, functieschaal 4 (min. € 1.885,- en max. € 2.592,- bij een 36-urige werkweek).
Informatie
Voor meer informatie over deze functie kan u contact opnemen met dhr. P.A. Paans (manager), tel
0182-519339 of peter.paans@lichtpuntmiddenholland.nl
Sollicitatie
Uw sollicitatie ontvangen we graag per e-mail naar peter.paans@lichtpuntmiddenholland.nl.

