Wij zoeken voor diverse woonlocaties net over de Nederlandse grens
begeleiders voor mensen met hersenletsel.

Verleg je grenzen!
Wist je dat werken bij SGL in Nederlands Limburg heel veel voordelen heeft? Wist je
bijvoorbeeld dat jouw kwaliteiten en talenten voor ons er echt toe doen? Dat je heel veel
eigen regie krijgt in jouw werk en dat voor ons gelijkwaardigheid heel belangrijk is? Bij
ons mag je zijn wie je bent en word je op waarde geschat. Openheid, eerlijkheid en
transparantie zijn vanzelfsprekend.
Hiernaast heeft werken in Nederland ook financiële voordelen, krijg je snel een vast
contract, zijn er fijne secondaire arbeidsvoorwaarden met keuzemogelijkheden en helpen
wij jou met zaken die geregeld moeten worden zoals het waarderen van je Belgische
diploma’s. Maak snel een afspraak, hoor alle voordelen en bespreek jouw wensen. Verleg
jij je grenzen?
Wie is SGL?
SGL helpt mensen met hersenletsel in de chronische fase verder. Wij bieden onze
cliënten en hun naasten ondersteuning op maat zodat zij een zo zelfstandig mogelijk
leven kunnen leiden. Fysieke ondersteuning, mentale ondersteuning, begeleiding en
professionele zorg, allemaal afgestemd op elke cliënt afzonderlijk. Wij hebben 31
woonbegeleidingscentra en activiteitencentra voor dagbesteding door heel Limburg. Wij
willen niet alleen de dromen van onze cliënten en naasten verwezenlijken maar ook de
dromen van onze medewerkers.
Wie zijn onze cliënten?
Onze cliënten zijn mensen met (niet-aangeboren) hersenletsel in de fase na een
ziekenhuisopname of revalidatie. Een brede volwassen doelgroep van jong tot oud, in
allerhande gradaties en met allerhande uitdagingen. Dat maakt je werk heel erg
afwisselend.
Wie zoeken wij?
Jouw bijna 600 collega’s zijn professionals, experts op het gebied van hersenletsel. Zij
werken mét mensen vóór mensen. Als je bij ons werkt maak je echt het verschil. Je zet
je in om het beste uit de cliënt, jezelf en je werk te halen. Je werkt met passie,
vanuit je hart. Er is veel ruimte voor eigen wensen en ontwikkeling.
Zie jij jezelf als persoonlijk begeleider van mensen met niet-aangeboren hersenletsel?
Heb jij minimaal een diploma van het secundair onderwijs studiegebied personenzorg 3 e
graad (Beroepssecundair Onderwijs BSO verzorging/zorgkundige, HBO5 verpleegkunde,
bachelor verpleegkunde)? Dan zoeken wij jou! Het zou fijn zijn als je beschikt over
relevante werkervaring met de doelgroep NAH (=niet-aangeboren hersenletsel) in
combinatie met gedragsproblematiek. Wij vertellen je graag persoonlijk wat je werk
precies inhoudt.

Waar ga je aan het werk?
Op dit moment zoeken wij begeleiders voor deze woonbegeleidingscentra: WBC
Kuyperhof, WBC Roermond, WBC Echt, WBC Aan de Pas en WBC Overhoven. Elke locatie
heeft eigen kenmerken en een eigen sfeer. Naast begeleiding hebben onze cliënten ook
persoonlijke verzorging nodig. Ook verpleegtechnische handelingen zijn aan de orde.
Cliënten beschikken allen over een eigen appartement en kunnen gebruik maken van een
gezamenlijke huiskamer. Een werkdag start met cliënten uit bed halen, douchen en
verzorgen zodat zij op tijd klaar staan voor de taxi naar het activiteitencentrum of werk.
Dit bieden wij jou!
Aantal uren en werkdagen bepaal je samen met je team. Het salaris en de
arbeidsvoorwaarden zijn in overeenstemming met de Nederlandse CAO
Gehandicaptenzorg: FWG 40 (= maximaal € 2.993,- bruto per maand op fulltime basis).
Je krijgt direct een vast contract en hele fijne secundaire arbeidsvoorwaarden met
keuzemogelijkheden.

Als je start bij SGL krijg je direct een aantal cursussen/scholingen
aangeboden. En natuurlijk is er de mogelijkheid tot persoonlijke groei en ontwikkeling met
gewenste scholing.
Reageer snel!
Stuur ons jouw motivatie met CV. Je vindt onze vacatures hier: https://www.sglzorg.nl/werkenbij/vacatures. Je kunt via onze website solliciteren of neem contact met
ons op via info-hrm@sgl-zorg.nl. Op www.sgl-zorg.nl vind je heel veel informatie over
SGL, onze cliënten en over werken bij SGL.

