
Villa Vrolijk vraagt van jou:

Werkzaamheden: 

Wij zijn in het bijzonder op zoek naar een begeleider voor twee weekenden in de maand. 
Als je maar één weekend per maand beschikbaar bent, reageer dan vooral ook!

Villa Vrolijk biedt jou: 

Villa Vrolijk is een kleinschalige logeeropvang voor kinderen met een (zeer ernstig) meervoudige beperking in 
Amsterdam Zuidoost. We zijn een jonge organisatie die continu in ontwikkeling is. De kinderen die op dit mo-
ment bij Villa Vrolijk spelen en logeren, variëren in leeftijd en beperking. Ze houden ontzettend van zwemmen, 
schommelen, ballen, fietsen, wandelen, snoezelen, stoeien, muziek maken en luisteren, chillen en nog veel 
meer! En daarvoor zoeken we jou! 

Herken je jezelf hierin en kan je daarnaast genieten van kleine geluksmomentjes?

Neem dan contact op met Ginger Janssen 06- 52778434 en/of stuur je CV en sollicitatie naar ginger@v-vrolijk.nl

Je hebt affiniteit met het werken met kinderen en jongeren met een (ernstig) meervoudige beperking.  
Dit vul je aan met een relevante opleiding in de zorgsector; 
Je bent een zelfstandige werker met een gezonde dosis verantwoordelijkheidsgevoel; 
Je werkt met je hart, je bent gedreven om de beste zorg en begeleiding te bieden; 
Je zet je creativiteit in om een leuk dagprogramma vorm te geven met genoeg ruimte voor zowel uitdaging 
als ontspanning; 
Je ziet precies wat de kinderen nodig hebben en kan ze dit bieden; 
Je bent in het bezit van een rijbewijs, want wij hebben een hele toffe bus waar je in mag gaan rijden! 

Je draait dag diensten en/of 24 uursdiensten, dit kan in overleg; 

Je draagt zorg voor alle persoonlijke verzorging van de kinderen en draait daarnaast een uitdagend, 
maar ook ontspannend, dagprogramma voor en met ze; 
Je biedt de kinderen een bij hun individuele behoeften passend dagprogramma;

Afwisselend werk, waarbij sommige kinderen volledig afhankelijk zijn van jouw zorg en begeleiding. 

Een uitdagende werkplek en zeer afwisselend werk; 
Scholing in diverse voorbehouden handelingen door een BIG-geregistreerd verpleegkundige;
De mogelijkheid om je in te zetten voor de ontwikkeling van Villa Vrolijk, om de zorg en begeleiding en alles 
eromheen nog beter vorm te geven; 
Salaris en arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO Gehandicaptenzorg. De functie van begeleider is  
ingeschaald in FWG 40. 
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Vacature: 
Begeleider weekend


