Supervisor Leerwerkhuis (begeleider dagbesteding)
Eemnes
28 uur per week
Functieomschrijving
Een avondje bridgen of voetballen, een voorstelling bezoeken, een lezing volgen, een
boek lenen, een workshop doen of borrelen in de brasserie. In het Huis van Eemnes komen
mensen samen. Een ontmoetingsplek voor en door Eemnessers. Huis van Eemnes biedt op maandag,
dinsdag, donderdag en vrijdag professionele kleinschalige dagbesteding voor mensen met een
beperking, binnen de mogelijkheden die het Huis van Eemnes heeft. Hierbij ligt de nadruk ligt op
activiteiten binnen de horeca. Gedurende de dag ben je in directe nabijheid van de medewerkers om
ze te volgen bij de dagelijkse werkzaamheden. Samen met de medewerker en ouders of
ondersteuner bepaal je het persoonlijk ontwikkelplan. Gedurende de dag gaan ze aan de slag met
hun, door jou opgestelde takenlijst. Het belangrijkste doel is dat de medewerker kan werken binnen
een team, gerespecteerd wordt, zijn eigen mogelijkheden ontdekt en daarin groeit, zich veilig voelt
en zichzelf mag zijn.
Verantwoordelijkheden, het:
− begeleiden van de medewerkers van de dagbesteding (4 - 8 medewerkers per dag);
− opstellen van persoonlijk ontwikkelplan waarin je uitgaat van de individuele mogelijkheden,
rekening houdt met individuele beperkingen en het plan richt op participatie in een
maatschappelijke context;
− opstellen van een takenlijst per medewerker;
− evalueren van de werkdoelen samen met de medewerker en ouders of vertegenwoordiger;
− aannemen van nieuwe medewerkers;
− invullen van de zorgovereenkomst, samen met ouders en/of vertegenwoordigers;
− bijspringen in de horeca wanneer dat noodzakelijk is.
Wie ben jij?
Je bent als supervisor Leerwerkhuis verantwoordelijk voor je eigen team. Van eerste
kennismakingsgesprek tot het opstellen van de persoonlijke plannen en de evaluaties van de
ontwikkelingen. De ontwikkelingen zijn zichtbaar en te danken aan jouw toewijding.
−
−
−
−
−

Minimaal 3 jaar werkervaring als begeleider C of D in de gehandicaptenzorg;
In bezit van MBO diploma niveau 3 in een verzorgende richting zoals VIG, MZ of SPW;
Je herkent signalen bij de medewerkers waardoor je snel kunt reageren;
Hospitality stroomt door je aderen;
Affiniteit met horeca.

Wat bieden wij?
Een verantwoordelijke baan in een vooruitstrevend en groeiend bedrijf waar je daadwerkelijk impact
kan maken;
− Ruimte en vrijheid om te pionieren en jezelf te ontwikkelen;
− Een informele werksfeer;
− Veel ruimte voor eigen initiatief, jouw visie en bijdrage worden gewaardeerd;
− Werkdagen op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. Geen onregelmatigheid.
Mogelijkheid tot uitbreiding naar woensdag;
− De functie is ingeschaald in schaal VIII van Bedrijfs-cao Huis van Eemnes.
Solliciteren?
Stuur je cv en motivatiebrief uiterlijk vóór 25 november ’21 naar info@huisvaneemnes.nl ter attentie
van Lydia Baloe. Wij nemen zo snel mogelijk contact met je op. Heb je nog vragen? Stel ze gerust via
035 531 18 87 of info@huisvaneemnes.nl.
Huis van Eemnes
Samen met Eemnessers, lokale verenigingen, bedrijven, maatschappelijke en welzijnsorganisaties en
de gemeente creëert het Huis van Eemnes een plek waar Eemnessers elkaar ontmoeten en zich thuis
voelen. Een plek waar ieder individu uit onze samenleving mee kan doen. Waar je kunt helpen of
geholpen kunt worden. Waar je je energie kwijt kunt of terugkrijgt.
We werken met Bibliotheek Gooi en meer samen op het gebied van de 6 clusters: educatie,
informatie & advies, sport & recreatie, cultuur, welzijn & participatie en facilitair & horeca.
Maatschappelijk verantwoord ondernemen is bij ons vanzelfsprekend. Ons pand is duurzaam en we
bieden veel ruimte voor arbeidsparticipatie, dagbesteding, vrijwilligerswerk en werkervaringsplekken
voor studenten. Daarnaast hebben wij goede faciliteiten voor vergaderingen en bijeenkomsten.

