
Vacature begeleider bij Cura Twente 
Wij zijn wegens uitbreiding  

op zoek naar een nieuwe collega voor 23-28 uren per week, per 1 mei 2021  

Vacature 
Ben je collegiaal, zeker ondernemend maar kun je ook goed samenwerken? 

En draai jij jouw handen niet om, om zorg te bieden bij de verschillende ADL vragen en het coachen van 

deelnemers is je niet vreemd?  

Solliciteer dan naar de functie begeleider+ bij Cura Twente. (Afdeling Enschede en Haaksbergen) 

 

Werkervaring 

Wij vragen expliciet een man/vrouw die ruime ervaring heeft in de zorg en kennis en ervaring heeft in 

voorbehouden handelingen. Dan wel een combi opleiding heeft afgerond van agogisch werk en verzorgende IG 

of verpleegkunde. 

Als groepsleider bi Cura Twente zal jij jou richten op het dagelijks begeleiden, coachen, en verzorgen van 

deelnemers bij de groepsactiviteiten met inachtneming van verschillende beperkingen. Daarnaast zal je een 

paar personen moeten voorzien door het verrichten van voorbehouden handelingen. 

Opleiding 
Je hebt een afgeronde zorgopleiding op MBO of HBO niveau, bijvoorbeeld HBO-SPH, HBO SW, MBO-MZ, MBO-

SD. 

En bevoegd en bekwaam gemaakt voor verpleegtechnische handelingen of een afgeronde opleiding verzorgde 

IG en of verpleegkunde. 

Vaardigheden 
Goed kunnen plannen is een pré.  
Daarnaast ook mentortaken verrichten als het schrijven van een POP -Persoonlijk Ontwikkel Plan.  
En het voeren van vertegenwoordigers gesprekken. 

 

Functie eisen 
Je bent ondernemend en punctueel en ziet het als uitdaging zelfsturend te werken binnen een leuk en 

collegiaal team van medewerkers die kwaliteit voorop hebben staan.  

Je kunt oplossend denken en stelt je ondanks jouw ondernemendheid dienstbaar op om jouw collega 

mentoren te ondersteunen. 

Je hebt een afgeronde (of bijna afgeronde) HBO of Mbo-opleiding zorg gerelateerd.  

Bevoegd en bekwaam gemaakt voor verpleegtechnische handelingen of een afgeronde opleiding verzorgde IG 

en of verpleegkunde. 

Plannen en het uitvoeren van mentortaken zoals hierboven beschreven. 

Salering 
Salering geschiedt volgens de CAO gehandicaptenzorg, salarisschaal SF40/T9  bij een afgeronde opleiding. 

Pensioen is geregeld via pensioenfonds zorg en welzijn. Buiten Enschede geld een kilometer vergoeding van 

0,19 cent per km. 

 

Spreekt jou deze vacature aan, richt dan de sollicitatie en CV waaruit blijkt dat jij de geschikte kandidaat bent 

naar Mevr. M. Aldenkamp. Info@curatwente.nl  

Telefonisch contact wordt tussentijds niet op prijs gesteld. 
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