Dagbesteding Ons Plekske zoekt een nieuwe enthousiaste coach
voor zaterdagen
Wij bieden dagbesteding aan jongeren tussen de 8 en 30 jaar, met een lichte beperking en/of
autisme. Hierbij wordt gekeken naar de vraag achter de vraag, zodat de jongeren een bijdrage
leveren aan het werkproces en deel uit maken van de maatschappij. Wij bieden dagbesteding op
maat op het gebied van horeca, tuinieren, sport, muziek en diverse creatieve activiteiten zoals koken,
bakken, fietsen maken, toneel, houtbewerking en techniek. Tevens beschikken wij over een eigen
paardenweide waar les wordt gegeven op therapeutische wijze.
Onze dagbesteding is geopend van maandag tot en met zaterdag van 9.00 tot 16.00 uur, met
uitzondering van woensdag waarbij Ons Plekske geopend is tot 17.00 uur.

Wat zoeken wij?
Wij zoeken een nieuwe enthousiaste coach voor onze dagbesteding op de zaterdagen.

Functie eisen:
•
•
•
•
•
•
•

Minimaal HBO denk- en werkniveau;
Ervaring met doelgroep is een vereiste;
Hoog creativiteit gehalte en enthousiasme;
Sportief;
Proactieve houding;
Positief ingesteld;
Kortom: je moet er elke dag een feestje van kunnen maken voor onze jongeren.

Wat bieden wij?
•
•
•
•

Wij bieden een goed salaris en goede arbeidsvoorwaarden;
Ruimte voor nieuwe ideeën;
Doorgroeimogelijkheden;
Werken in een gezellig en enthousiast team.

Ben jij die enthousiaste coach die wij zoeken? Stuur dan je CV inclusief foto met een uitgebreide
motivatiebrief naar info@onsplekske.com t.a.v. Luuk Broos.

Dagbesteding Ons Plekske zoekt een nieuwe enthousiaste coach
voor 16 tot 24 uur per week
Wij bieden dagbesteding aan jongeren tussen de 8 en 30 jaar, met een lichte beperking en/of
autisme. Hierbij wordt gekeken naar de vraag achter de vraag, zodat de jongeren een bijdrage
leveren aan het werkproces en deel uit maken van de maatschappij. Wij bieden dagbesteding op
maat op het gebied van horeca, tuinieren, sport, muziek en diverse creatieve activiteiten zoals koken,
bakken, fietsen maken, toneel, houtbewerking en techniek. Tevens beschikken wij over een eigen
paardenweide waar les wordt gegeven op therapeutische wijze.
Onze dagbesteding is geopend van maandag tot en met zaterdag van 9.00 tot 16.00 uur, met
uitzondering van woensdag waarbij Ons Plekske geopend is tot 17.00 uur.

Wat zoeken wij?
Wij zoeken een nieuwe enthousiaste coach voor onze dagbesteding voor 16 tot 24 uur per week met
mogelijke uitbereiding naar meerdere dagen. We zoeken een proactieve coach die van aanpakken
weet en zijn/haar verantwoordelijkheden neemt.
Werkzaamheden:
•
•
•
•

Begeleiden van de jongeren en daarbij het werken aan persoonlijke doelen;
Contact met ouders en organisaties;
Het maken van zorgovereenkomsten en zorgbeschrijvingen;
Het begeleiden en beoordelen van de stagiaires;

Functie eisen:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Minimaal HBO denk- en werkniveau + gerelateerde afgeronde zorgopleiding;
SKJ geregistreerd is een pre;
Ervaring met doelgroep is een vereiste;
Goede beheersing van de Nederlandse taal. Zowel mondeling als schriftelijk;
Hoog creativiteit gehalte en enthousiasme;
Sportief;
Proactieve houding en mensen aan kunnen sturen;
Positief ingesteld;
Kortom: je moet er elke dag een feestje van kunnen maken voor onze jongeren.

Wat bieden wij?
•
•
•
•

Wij bieden een goed salaris en goede arbeidsvoorwaarden;
Ruimte voor nieuwe ideeën;
Doorgroeimogelijkheden;
Werken in een gezellig en enthousiast team.

Ben jij die enthousiaste coach die wij zoeken? Stuur dan je CV inclusief foto met een uitgebreide
motivatiebrief naar info@onsplekske.com t.a.v. Luuk Broos.

