
 

 

In Nieuw-Beijerland (Hoekse Waard) hebben ouders een woon- en logeerhuis voor  
EMB-jongeren gerealiseerd.  September 2019 heeft de villa zijn deuren geopend. 
 
Stichting Halte Zomervilla breidt uit en zoekt een gedreven 
 

Teamleider (36 uur) 

die samen met de orthopedagoog en het bestuur de zorg binnen de villa wil vormgeven. 

De functie 
Je adviseert in de aanmeldings- en plaatsingsprocedure van nieuwe bewoners en logees en in 
de selectie van nieuwe medewerkers. Je adviseert het bestuur over beleidsontwikkeling en 
bent verantwoordelijk voor de coördinatie en kwaliteit van de zorgverlening binnen Halte 
Zomervilla. Je werkt regelmatig mee, staat met je voeten in de klei. Je ondersteunt en coacht 
de teamleden en zorgt voor een prettige en innovatieve werksfeer. Je bent 
eindverantwoordelijk in het waarborgen van de orde en veiligheid binnen Halte Zomervilla.   

Wat breng je mee? 
Je bent enthousiast en hebt een relevante opleiding op HBO- niveau en meerdere jaren 
werkervaring in de gehandicaptenzorg. Je hebt een mentaliteit van ‘aanpakken’, werkt 
makkelijk in diverse systemen en bent in staat om overzicht te houden. Je beweegt je 
gemakkelijk tussen bestuur, ouders en medewerkers. Je bent in staat gestructureerd en 
planmatig te werken. Met jouw drive neem je het team mee in de ontwikkelingen van de 
villa. Bovenal heb je ‘hart’ voor de doelgroep. Voor hen wil je het verschil maken. 
 
Wij bieden jou 
Een uitdagende baan waarbij je mee kan bouwen aan het fundament van de zorg binnen de 
villa en het team van medewerkers. 
Arbeidsvoorwaarden volgens de CAO Gehandicaptenzorg. De functie is ingedeeld in fwg 55-
60. (min. € 2675,- max. € 4499,- o.b.v. 36 uur) Je wordt ingeschaald op basis van je kennis en 
ervaring. We bieden ruimte voor initiatief, innovatie en persoonlijk eigenaarschap.  
 
Interesse en informatie 
Wil jij met ons mee bouwen? Solliciteer dan door je CV en een korte motivatiebrief te mailen 
aan hr@haltezomervilla.nl. Of bel met Ilse Overbeeke, HR-adviseur op 06-122 74 116. 
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