Vacature In- en Extern V2022-34
Wij zoeken zo spoedig mogelijk een

Assistent werkplaatsleider Meerzorg (m/v)
36 uur
De organisatie
OlmenEs is een woon- en werkgemeenschap voor volwassenen met een verstandelijke beperking.
OlmenEs heeft de ervaring en overtuiging dat het leven in een veilige en vertrouwde gemeenschap
voorziet in de behoefte van de bewoners. Juist de samenhang in wonen, werken, culturele en
vrijetijdsactiviteiten maakt OlmenEs bijzonder en onderscheidend. Binnen de setting van de woonen werkgemeenschap, waarin ‘het gewone leven’ de boventoon voert, vindt professionele
begeleiding en behandeling plaats. Op dit moment is OlmenEs volop in ontwikkeling teneinde de
teams zelf organiserend te laten functioneren conform de visie en het beleid van OlmenEs.
Zorgvisie
OlmenEs verleent zorg op basis van een antroposofische zorgvisie en werkt vanuit de kernmotieven
ontwikkeling en verbinding. Deze zijn in alle facetten van de organisatie herkenbaar. Naast de
zorgvisie zijn deze kernmotieven ook terug te vinden in het medewerkersbeleid, de managementstijl,
besturingsfilosofie en de positionering van OlmenEs in de maatschappelijke omgeving.
De werkplek/werkplaats
Voor de werkplek/ werkplaats Bakkerij zoeken we een assistent werkplaatsleider die 1 op 1
begeleiding geeft aan een bewoner en daarnaast meewerkt in de bakkerij. De begeleiding van de
bewoner vindt voor het grootste gedeelte plaats op de bakkerij en voor een klein deel op het
woonhuis (eten met de bewoner). In werktijd heeft de bewoner ook nog ontspanningsactiviteiten,
waarin hij ook door jou begeleid wordt.
Dit vraagt initiatiefkracht, optimisme, het voortouw kunnen nemen, ook bij weerstand of tegenslag
kunnen doorzetten, creativiteit, maar ook de moed en wil om met een bewoner te werken met een
intensieve zorgvraag.
Basishouding
Jij als begeleider moet het aankunnen elke dag als een nieuwe dag te zien met nieuwe
mogelijkheden, waarbij je minimale verwachtingen hebt van de bewoner ten aanzien van productie
leveren.
Begeleiders dienen in hun doen en laten erg voorspelbaar en consequent te zijn. Je moet in staat zijn
om mee te bewegen maar wel het gestelde doel voor ogen houden. Het is van belang om in te zetten
op het vertrouwen en dat je bij tegenslag kan relativeren en situaties positief kan benaderen. Er
wordt inzet van jou als begeleider gevraagd om je daadwerkelijk te verdiepen in de vraagstelling van
de bewoner en om in beeld te zijn bij deze bewoner en je te verbinden met hem. Je werkt nauw
samen met de persoonlijk begeleider.

Wat neem je mee?
• Je hebt interesse in het bakkersvak: je volgt een opleiding tot bakker of je bent bereid een
opleiding tot bakker te volgen.
• Je bent minimaal in het bezit van een relevante afgeronde zorggerichte MBO-opleiding niveau 3
en ervaring in het begeleiden van onze doelgroep strekt tot de aanbeveling.
• Je hebt affiniteit met het werken vanuit meerzorg alswel 1 op 1 begeleiding.
• Je hebt zelf reflecterend vermogen en neemt je verantwoordelijkheid voor je werkzaamheden en
in het samenwerken rondom de bewoonster/ bewoners.
• Je staat open en bent nieuwsgierig naar de grondbeginselen van de sociaaltherapie en bent in
staat deze toe te passen.
• Je bent ‘het gezicht’ van OlmenEs en bent in staat om de identiteit van OlmenEs uit te dragen.
• Je voelt je als teamlid van werkgebied Facilitair medeverantwoordelijk voor de teamprocessen en
de daaraan gekoppelde taken en verantwoordelijkheden en kunt goed samenwerken
• Je brengt een uitnodigende en warme sfeer en bent in staat om je eigen gevoelens en handelen
bespreekbaar te maken.
• Je kunt de behoeften en signalen van bewoners lezen, hebt overzicht en kunt rust bieden
(voorspelbaar, consequent, stevig in je schoenen staan).
• Je bent een stevige, initiatiefrijke persoonlijkheid met een open, stimulerende en flexibele
werkhouding, die grenzen kan stellen zonder weerstand op te roepen.
• Je bent in staat om onafhankelijk en authentiek, op basis van interne of externe feedback,
sturing te geven aan jezelf en je omgeving.
Wat biedt OlmenEs?
• Een prettige en inspirerende werkomgeving waar ruimte is voor eigen initiatief en
persoonlijke ontwikkeling.
• Werken in een zelforganiserend team waarbij je volop ruimte hebt om mee te praten en mee te
denken over de verdere ontwikkeling van het team.
• Mogelijkheid om deel te nemen aan een rijk cultureel leven voor zowel bewoners als
medewerkers.
• Een prachtige natuurlijke omgeving.
• Kinderopvang op het terrein.
• Werk waar je trots op kunt zijn.
Arbeidsvoorwaarden
Het betreft een functie gedurende de periode van toegekende meerzorg van deze individuele
bewoner en met uitzicht op verlenging en een vast dienstverband.
De arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO Gehandicaptenzorg. Het salaris bedraagt - afhankelijk
van ervaring - maximaal € 3009,- bruto bij een fulltime dienstverband (FWG 35).
Informatie en reactie
Een uitgebreide functiebeschrijving kun je opvragen via hr@olmenes.nl. Voor meer informatie over
de functie kun je ook contact opnemen met Margriet Smith via telefoonnummer 0516-438100.
Heb je interesse in deze functie dan kun je tot en met 29 juni a.s. op deze vacature solliciteren door
je sollicitatiebrief met motivatie en CV te mailen naar hr@olmenes.nl t.a.v. Margriet Smith en onder
vermelding van vacaturenummer V2022-34.

