Dagbesteding Ons Plekske zoekt een enthousiaste
zorgmanager ter uitbereiding van het managementteam
Ons Plekske gaat voor het hoogste niveau en streeft ernaar om de ISO certificering te
behalen, de hoogste certificering in de zorg. Ben jij die krachtige zorgmanager die met ons
Ons Plekske naar een nog hoger niveau weet te brengen?
Wie zijn wij?
Wij bieden dagbesteding aan jongeren tussen de 8 en 30 jaar, met een (lichte) beperking en/of
autisme. Wij bieden dagbesteding op maat op het gebied van horeca, tuinieren, sport, muziek en
diverse creatieve activiteiten zoals koken, bakken, het verzorgen van dieren, reparaties,
toneel/theater, houtbewerking en techniek. Tevens beschikken wij over een eigen paardenweide
waar les wordt gegeven op therapeutische wijze. Het motto van Ons Plekske is dan ook: ‘’Werk, sport
en ontspanning’’.
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. Dagbesteding Ons Plekske
is gevestigd in Vinkel (Noord-Brabant).

Wat zoeken wij?
Wij zijn een groeiende organisatie en daarom zijn we op zoek naar een enthousiaste zorgmanager die
ons team komt versterken. Een zorgmanager die door zijn of haar ervaring een band weet op te
bouwen met de cliënten en hen de juiste begeleiding weet te bieden. Je komt terecht in een gezellig
team waarbij je naast het begeleiden van onze jongeren, ook: beleidsplannen schrijft, de intake van
nieuwe jongeren verzorgt, zorg- en signaleringsplannen schrijft, oudergesprekken voert, stagiaires
begeleidt, dagelijks rapporteert. Maar er voornamelijk mede voor zorgt om de ISO certificering te
behalen en Ons Plekske naar een hoger niveau brengt. Daarnaast wordt je onderdeel van het
managementteam.
Je bent zowel werkzaam op kantoor als op de werkvloer. Onze doelstelling is om een
kwaliteitscertificaat te behalen. Dit wordt mede jouw taak, waar we verder samen met het team aan
gaan werken en Ons Plekske naar een nog hoger niveau gaan tillen.

Wat heb jij in huis?
•
•
•
•
•
•
•

Minimaal HBO denk- en werkniveau;
In het bezit van een diploma is een vereiste: van bijv. Pedagogiek, SPH, CMV, MWD of Social
Work;
In het bezit van een SKJ registratie is een vereiste;
Ruime ervaring met onze doelgroep en de diverse werkzaamheden is een vereiste;
Hoog creativiteit gehalte en enthousiasme;
Proactieve en positieve houding;
Zelfstandig- en in teamverband kunnen werken;

•

Verantwoordelijke houding, met daarbij het goed aan kunnen sturen van andere
medewerkers.

Wat bieden wij?
•
•
•
•
•
•
•

Een contract 20 a 30 uur per week;
Wij bieden een goed salaris met bonus;
Goede arbeidsvoorwaarden;
Ruimte voor nieuwe ideeën;
Lid van ons managementteam;
Werken in een gezellig en enthousiast team met korte lijnen;
Doorgroeimogelijkheden.

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

