
Activiteitenbegeleider
Beukenhof
Sollicitatietermijn: 4 november 2019

Uren: 24 uren per week (meer of minder uren zijn bespreekbaar)

Salaris: Maximaal bruto € 2.668,93 (fulltime basis) FWG 35

CAO: VVT

Ingangsdatum: Per 1 januari 2020 of indien mogelijk eerder

Arbeidsovereenkomst: Bepaalde tijd, met kans op vast dienstverband

Opleidingsniveau: MBO

Over BCM
BCM is een open en transparante organisatie die steeds op zoek is naar nieuwe vormen van zorg en welzijn,
afgestemd op de continue veranderingen in de markt.

Wij bieden ouderenzorg in de gemeente Stadskanaal in en rond de locaties Beukenhof te Musselkanaal en
Maarsheerd te Stadskanaal. Het verzorgingshuis Maarsheerd biedt zowel somatische als psychogeriatrische zorg.
Daarnaast heeft Maarsheerd mogelijkheden voor kortdurende opvang, verpleeghuiszorg en dagbesteding.
Beukenhof is gesitueerd op een mooie locatie in Musselkanaal en richt zich meer op ouderen die behoefte
hebben aan een begeleide woonsituatie. Ook bij Beukenhof is dagbesteding aanwezig. Tevens biedt BCM
thuiszorg en wijkverpleging. In totaal werken er ongeveer 300 medewerkers bij BCM.

Wie ben jij?
Onze cliënten een fijne dag bezorgen: daar doe jij het voor. Ben jij een gastvrije en enthousiaste
activiteitenbegeleider? Dan zoeken wij jou! Voor onze locatie Beukenhof in Musselkanaal zijn wij op zoek naar
iemand die ervan geniet om onze cliënten een zinvolle en actieve dagbesteding te geven.

Wat ga jij doen?
Als activiteitenbegeleider stel je samen met jouw collega’s het activiteitenprogramma op en voert deze uit. Je
luistert goed naar de cliënten om te ontdekken welke activiteiten het beste passen bij de persoon. Er worden
individuele- en groepsactiviteiten gedaan. De activiteiten rapporteer je dagelijks in het Elektronisch Cliënten
Dossier (ECD). Ook het begeleiden van vrijwilligers en leerlingen behoren tot jouw taak en het deelnemen aan het
teamoverleg.



Wat vragen wij?

Je hebt een MBO-diploma activiteitenbegeleiding SPW-4. Je hebt bij voorkeur ervaring met cliënten met
psychiatrische en/of psycho-sociale problematiek. Je bent iemand die energiek en vrolijk ‘out of the box’ kan
denken en die goed uit de voeten kan met ‘onbegrepen gedrag’. Je weet anderen te enthousiasmeren en mee te
nemen in het realiseren van jouw doelen. Je bent bereid om ook in de weekenden te werken.

Nadere informatie
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Monique Stik, locatiemanager Beukenhof via
0599 568 880 of mstik@woonzorgbcm.nl.

Overige informatie
Het aantal uren is bespreekbaar. Het betreft een jaarcontract met de intentie dit om te zetten naar een vast
dienstverband. Heb je bij jouw huidige werkgever een contract voor onbepaalde tijd dan bieden wij ook een
contract voor onbepaalde tijd.

Sollicitatie richten aan
Heb je belangstelling? Mail dan je sollicitatiebrief + cv vóór 4 november 2019 naar: istaal@woonzorgbcm.nl

Contactgegevens
Wiekedreef 2
9501 EA Stadskanaal
0599 568 800
www.woonzorgbcm.nl

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.


