Stichting Nieuw Hermes Huis (Bosch en Duin) zoekt:

Persoonlijke Begeleider(s)
28 - 32 uur per week
Wil jij werken vanuit liefde en compassie? Met oog en oor voor mogelijkheden én
beperkingen? Spreekt een kleinschalige woonwerkgemeenschap met een
antroposofisch geïnspireerde identiteit je aan? Ben jij in staat om jouw kennis,
ervaring en enthousiasme over te dragen? Lees dan verder ……

Wat ga je doen als Persoonlijk Begeleider?
Je hebt een rol in de dagelijkse uitvoering waarbij je de bewoners ondersteunt en
verzorgt. Je vindt het leuk om te coachen en je kunt een voorbeeldrol vervullen
voor je collega’s. Daarnaast ben je als persoonlijk begeleider verantwoordelijk voor
het schrijven en de regie van het ondersteuningsplan van een bewoner.
We werken vanuit de antroposofische inspiratie waarbij de waarden
gelijkwaardigheid, dienstbaarheid en tegenwoordigheid van geest centraal staan. Wij
denken daarbij in mogelijkheden, niet in beperkingen!

In het Hermes Huis wonen 12 bewoners met een verstandelijke beperking met
bijkomende gedragsproblematiek. Wij zijn een kleinschalige woonvoorziening in het
lommerrijke Bosch en Duin. Omdat we klein zijn, werken we met anderen samen.
Voor aspecten die de dienstverlening en kwaliteit betreffen doen we dat met 's
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Heeren Loo. En samen met Amerpoort geven we invulling aan een divers pakket
van dagbesteding. Zo kunnen wij in het hele zorgspectrum een aanbod leveren en
waarborgen dat aansluit bij wensen en mogelijkheden van de bewoner.

Wat bieden wij?
-

12 bijzondere bewoners!
Een team met fijne collega’s!
Groei en ontwikkelmogelijkheden!
Werk in een kleine, maar unieke organisatie!

Wat vragen wij van jou?
Een passende opleiding, de wens om een ander én jezelf verder te ontwikkelen,
de wil én het talent om mensen met een verstandelijke beperking te ondersteunen
in hun ontwikkeling.

Interesse? Reageer dan!
Dan nodigen wij je van harte uit om je interesse kenbaar te maken. Ton Zegers
(bestuurder) ziet je motivatie en curriculum vitae graag tegemoet op e-mail adres
info@hermeshuis.nl .
Ben je benieuwd naar de visie van onze organisatie? Kijk dan voor meer
informatie http://hermeshuis.nl
Wil je nog meer informatie, dan kun je met Ton Zegers bellen op telefoonnummer
06 – 53 36 72 39.
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