Wij zijn op zoek naar:
Enthousiaste vakantiemedewerkers
(omvang in overleg, maximaal 36 uur)
Voor onze locaties in Drachten, Damwoude en Leeuwarden

Al ruim 20 jaar biedt Wille specialistische begeleiding aan gezinnen en jeugdigen met een verstandelijke beperking en/of speciale
ondersteuningsbehoefte. Dit doen we op de groep, thuis of in de klas. Ook voor opvoedondersteuning kunnen ouders bij ons terecht. We zijn hierbij
actief in heel Friesland. Zo zelfstandig mogelijk en met ontwikkelde sociale vaardigheden deelnemen aan de samenleving, is hierbij ons uitgangspunt.
Als vakantiemedewerker bij Wille ondersteun je onze vaste medewerkers tijdens de gespecialiseerde groepsbegeleiding in de vakantieperiode. Je
helpt activiteiten te organiseren die aansluiten bij de doelen van de cliënt en ondersteunt je collega's bij de vaste werkzaamheden. Samen creëren
jullie een fijne sfeer op de groep, waarbij plezier voor onze cliënten voorop staat!

Wat vragen wij:
• Je hebt een MBO-4 opleiding afgerond of volgt een HBO-opleiding op het gebied van Pedagogiek of Social Work.
• Je hebt affiniteit en bij voorkeur ervaring met onze doelgroep.
• Je bezit goede pedagogische vaardigheden: je weet een sfeer van rust en plezier te creëren en je staat stevig in je
schoenen.
• Je bent flexibel inzetbaar in week 29, 30, 33 en 34
• Het kunnen tonen van een VOG is vereist
Wat bieden wij:
• Een goed salaris en arbeidsvoorwaarden conform de CAO Jeugdzorg, op basis van leeftijd en ervaring
• Een tijdelijk contract voor de vakantieperiode
• Een open werksfeer met enthousiaste collega's in een deskundige en vooruitstrevende organisatie

Interesse?
Stuur je motivatie en CV uiterlijk 5 juni 2022 naar info@wijzijnwille.nl o.v.v. 'vacature vakantiemedewerker'
Wil je eerst meer weten over deze functie? Neem dan gerust contact op met het Service Bureau via 0515-430630. Op 13 en 14
juni zullen de gesprekken plaatsvinden. Een proefdag is onderdeel van de sollicitatieprocedure.
Meer informatie? www.wijzijnwille.nl

