Vacature Werkbegeleider
Uitgiftedatum:
Versie:

2022-08
1.0

Vacature: Werkbegeleider horeca
28 tot 32 uur p/w
Wie zijn we?
Zorggroep Triade is een zorgorganisatie gevestigd in Brunssum die voor het Ministerie van
Justitie en Veiligheid én de Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) actief is in de Zuid- en
Midden-Limburgse gemeenten. Daarnaast leveren we zorg aan mensen met een indicatie Wet
langdurige zorg (Wlz).
Onze doelstelling is helder. Wij zijn er, om welke reden dan ook, om iemand te ondersteunen. We
kennen hierbij geen uitsluitingscriteria! Onze begeleiding richt zich op het vergroten en blijven
behouden van minimale afhankelijkheid en maximale zelfstandigheid.
Triade 44
Triade 44 “een bijzonder lunchcafé” maakt deel uit van de programmalijnen die geëxploiteerd
worden door Zorggroep Triade te Brunssum.
Zorggroep Triade speelt met deze dienstverlening in op de vraag van deelnemers om zicht te
krijgen op hun (arbeidsmatige) mogelijkheden. Het wegnemen van of leren omgaan met
belemmeringen en het vergroten van vaardigheden vormt de rode draad binnen de
programmalijnen.
De dienstverlening richt zich op geïndiceerde zorg, VSO-leerlingen/stagiaires en kandidaten in
opdracht van UWV werkfit maken.

Functieomschrijving
Samen met de deelnemers van Triade 44 ben je verantwoordelijk voor de ontvangst van de
gasten en zorg je er vervolgens voor dat de gasten de ultieme beleving hebben en zich op hun
gemak voelen tijdens het bezoek aan Triade 44.
Om een goede service aan de gasten te kunnen bieden, leer jij de deelnemers alle (horeca)
vaardigheden aan die gericht zijn op het omgaan met gasten en hun wensen/behoeften.
Als werkbegeleider horeca train je de lerende deelnemers in een realistische werkomgeving.
Het doel? Deelnemers hun mogelijkheden leren kennen en het beste uit zichzelf te halen.
We zoeken een medewerker met een grote mate van flexibiliteit, die bij afwezigheid van de
collega ook inzetbaar is binnen één van de andere programmalijnen.

Wat breng jij met je mee?
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Je beschikt over goede communicatieve vaardigheden en bent een teamplayer;
Je kunt in steeds wisselende situaties omgaan met en anticiperen op de gedachten,
verwachtingen en emoties van deelnemers, collega’s en gasten;
Je kunt structuur bieden en bezit empathisch vermogen;
Je bent servicegericht;
Je bent creatief;
Je beschikt minimaal over een MBO 4 afgeronde opleiding (MMZ, SPW);
Je hebt kennis van de wettelijke eisen en normen omtrent veiligheid, Arbo en hygiëne;
Kennis en praktijkervaring op het gebied van licht verstandelijke beperking en/of
psychiatrische ziektebeelden is een pré;
Aantoonbare werkervaring in de horeca is een pré;

Wij bieden:
•
•
•
•
•

Een informele werkomgeving bij een ondernemende organisatie;
Een functie met veel vrijheid en verantwoordelijkheid;
Deelname aan een enthousiast en vooruitstrevend team dat constant op zoek is naar
perfectie ten behoeve van gemotiveerde deelnemers met een lerende werkhouding;
Bijscholing indien dit nodig blijkt te zijn voor de uitvoer van de functie;
Salaris en arbeidsvoorwaarden conform de CAO Gehandicaptenzorg

Verdere informatie
Wij ontvangen graag een motivatiebrief en CV. Beide documenten kunnen worden verstuurd aan
solliciteren@zgtriade.nl. De gesprekken worden z.s.m. ingepland.
Neem gerust contact op met Parisa Mehrdad (Teamleider Zorg & Dagbesteding) bij vragen over
de inhoud van de functie. Rick van de Roer (Jr. Stafmedewerker HR) is de contactpersoon bij
vragen over de procedure. Beiden zijn bereikbaar via bovenstaand mailadres en/of op
telefoonnummer 045 – 8200 400.
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