
Vacature Begeleider Zorgboerderij (m/v) 

Zorglandgoed Je Maintiendrai is een zorgboerderij met een Christelijke identiteit gelegen in 
Oosterwolde (GLD) op het ‘Landgoed Morren’. Wij bieden dagbesteding aan mensen met niet-
aangeboren-hersenletsel (NAH), psychische problematiek, LVB  en ouderen. De zorgboerderij ligt op 
een landgoed, in een prachtige, prikkelarme omgeving. Cliënten kunnen hier terecht voor een 
zinvolle dagbesteding. Je Maintiedrai is gecertificeerd door de Federatie Landbouw en Zorg en we 
zijn onderdeel van ‘Boer En Zorg In Gelderland’. 
 
Binnen ons team zoeken wij per 1 november een enthousiaste:   Begeleider dagbesteding  
 

Jouw uitdagingen: 

• 3 dagen per week begeleiding geven tijdens de activiteiten aan een diverse groep cliënten.  

• Het coördineren en aansturen van de vrijwilligers die jou daarbij ondersteunen. 

• Het samen met de cliënten en zorgcoördinator opstellen en evalueren van hun 
ondersteuningsdoelen. 

• Het onderhouden van contacten met familie, andere begeleiders en werkveld. 

• Het samen met de cliënten die dat willen en kunnen uitvoeren van werkzaamheden op de 
boerderij en in de tuin.  

Jouw profiel: 

• Je bent minimaal MBO niveau 4 opgeleid, bijvoorbeeld begeleider specifieke doelgroepen. 

• Je hebt ervaring in werken met onze doelgroep en affiniteit met het buitenleven, dieren, 
houtbewerking en andere creatieve bezigheden. Daarbij ben je praktisch ingesteld en kun je 
de producten en verkoop daarvan in goede banen leiden. 

• Je bent gastvrij en hartelijk en weet met jouw eigen persoonlijkheid een warme en veilige 
sfeer te creëren.  Daarbij leef en werk je vanuit een christelijke levensvisie en kun je dit ook 
uitdragen. 

• Je kunt goed organiseren en bezit over een goede uitdrukkingsvaardigheid, zowel mondeling 
als schriftelijk. 

• Je bent proactief en durft initiatieven te nemen. Daarbij ben je in staat om goed samen te 
werken. 

Wat bieden we? 

Een boeiende en uitdagende baan in een schitterende omgeving.  

- Veel vrijheid én verantwoordelijkheid.  
- Een vacature voor op dit moment 21 uur per week op de maandag dinsdag en donderdag 

met later mogelijk uitbreiding.  
- Salariëring en arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO 

Kijk voor meer informatie op onze website http://www.jemaintiendrai.net of neem contact op met 
de voorzitter van de stichting  Dhr J. van Werven voorzitter@jemaintiendrai.net  of de 
zorgcoördinator C.A.M. den Bakker dinsdag- en donderdagochtend bereikbaar op 0525-656884/06-
42559794. 

Je kunt solliciteren door het insturen van een brief waaruit je motivatie en kwaliteiten blijken en 
waarin je ook blijk geeft van je kijk op dit werk. 
Deze brief, compleet met CV, kan ingestuurd worden tot uiterlijk 6 oktober aan: 
info@jemaintiendrai.net  
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