WIE ZIJN WIJ?
Een bijzondere, sfeervolle lifestylewinkel en tevens unieke zorgonderneming. De doelgroep zijn mensen met een beperking ten opzichte van de arbeidsmarkt, sociale leef- en woonomgeving. Bij Puer wordt uitgegaan van iemands mogelijkheden en is er indien mogelijk, ruimte om nog verder te ontwikkelen. Wij vinden dat ieder mens recht heeft op een leuk
kwalitatief leven en een baan midden in de samenleving! De combinatie van een winkel en het aanbieden van verschillende vormen van begeleiding en ondersteuning maakt deze onderneming uniek.
PUER ZORG - biedt aan jeugd en volwassenen: dagbesteding, begeleiding groep, begeleiding individueel, werk- en
leertrajecten, (re)ïntegratie, thuisondersteuning, beschermd wonen en 24 uurs zorg.

Puer zoekt een enthousiaste, flexibele en zeer gemotiveerde begeleider(ster), Liefst ZZP’er.
WIE BEN JIJ?
● Je hebt een sterke persoonlijkheid en kunt zelfstandig leiding geven, zowel individueel als aan een groep met diverse zorgvragen en verschillende leeftijden.
● Je bent oplossingsgericht bij niet alledaagse uitdagingen en kunt goed schakelen.
● Je hebt kennis van en ervaring met psychiatrische ziektebeelden, persoonlijkheidsproblematiek, ontwikkelingsfasen en je hebt inzicht in
groepsdynamische processen.
● Je kunt omgaan met sterke weerstand bij Zorgvragers en hierin doortastend handelen.
● Je kunt zo nodig met verschillende disciplines en sociale systemen rondom de Zorgvragers samenwerken.
● Je hebt affiniteit met verkoop en bent representatief.
Je komt te werken in een klein team, waarin items als vertrouwen en heldere communicatie van essentieel belang zijn. De werkzaamheden worden
verricht in onregelmatige diensten, inclusief slaapdiensten en je bent bereid in het weekend en bij toerbeurt op feestdagen te werken.
GEVRAAGDE OPLEIDING: De opleidingseisen zijn MBO Maatschappelijke Zorg SPW niveau 4 (minimaal), HBO-SPH, Pedagogiek of Maatschappelijk Werk heeft een pré. Zo nodig ben je bereid je verder te ontwikkelen en door te scholen.
WIJ BIEDEN: Een superleuke, uitdagende, intensieve job. Deze baan vraagt veel van je maar je krijgt er ook veel voor terug. Er worden zeer
positieve resultaten bereikt. Puer vind dat persoonlijke/individuele groei zorgt voor ontwikkeling en voor meer tevredenheid en plezier op de
werkvloer. We werken samen met leuke positieve mensen aan een prettige werksfeer.
Er wordt gewerkt volgens CAO 35 - Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening.

Ben jij degene die we zoeken? Neem dan contact op via info@puerleveninstijl.nl
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