Zorgboerderij Huiberthoeve biedt dagbesteding op de boerderij in een rustige
en natuurlijke omgeving aan jeugdigen en volwassenen. Door uitbreiding van
activiteiten zijn we op zoek naar een:

Begeleider zorgboerderij
voor 4 á 5 dagen per week
Wat houdt het werk in
Onze zorgvragers komen naar de zorgboerderij om begeleid te worden in de activiteiten die
op en rond de boerderij plaatsvinden, zoals de verzorging van dieren, het werken in de
moestuin en timmerwerkzaamheden. Het is belangrijk dat je als begeleider een passie hebt
voor zorgvragers, zowel jeugdigen als volwassenen met een hulpvraag, psychische
problematiek, verstandelijke of lichamelijk beperking. We verwachten dat je als begeleider
de zorgvragers centraal stelt vanuit een respectvolle bejegening.
Verantwoordelijkheden

•

Draagt verantwoordelijkheid over de groep zorgvragers en over het verloop van de
dag;

•

Neemt regie over bijzondere situaties en zorgt ervoor dat problemen zorgvuldig
opgelost worden;

•

Begeleidt de uitvoering van activiteiten en opdrachten en ziet toe op het respectvol
omgaan met de omgeving.

•
•

Creëert een sfeer binnen de groep waarin de zorgvragers zich veilig voelen;
Stimuleert en motiveert zorgvragers de eigen mogelijkheden te ontdekken en
initiatieven te nemen;

•
•

Werkt actief en methodisch aan de zorgdoelen van zorgvragers;
Zorgt dat zorgvragers en ouders/begeleiders voldoende geïnformeerd zijn over het
verloop van de dag;

•
•
•
•

Zorgt voor een goede samenwerking tussen de collega’s;
Voert ondersteunende werkzaamheden uit;
Voert desgevraagd evaluatiegesprekken en stelt zorgplannen op;
Het verder ontwikkelen van activiteiten met de pony’s in samenwerking met een
collega die opgeleid is tot paardencoach.

Profiel

•
•
•

MBO niveau 4 zorgopleiding of HBO;
Kan zowel zelfstandig als in teamverband werken;
Is in het bezit van sociale vaardigheden voor het motiveren en stimuleren van
zorgvragers;

•
•
•
•

Beschikt over goede mondelinge en schriftelijke vaardigheden;
Heeft een probleemoplossend vermogen;
Is sportief, stressbestendig en flexibel.
Heeft een passie voor boerderij en natuur en is in staat dit over te dragen aan
zorgvragers;

•

Heeft ervaring met pony’s en paarden, heeft ervaring met het begeleiden van
activiteiten met pony’s en paarden, je kunt paardrijden en/of heb je een
koetsiersbewijs.

•

Heeft een B rijbewijs, BE is een pré.

Reageren
Ben je enthousiast over deze functie? Stuur dan voor 17 juni een mail met je motivatie, curriculum vitae en eventuele
referenties naar info@huiberthoeve.nl t.a.v. Geeke Bassa

