Binnen ons bijzondere kleinschalige wooninitiatief ‘Onder de Vleugels’ in Zwartebroek zijn we op zoek
naar een
Zorg assistent/huishoudelijk medeweker (5 uur per week + oproep)
Bij Onder de Vleugels wonen twaalf bewoners met een verstandelijke of meervoudige handicap op
verschillende niveaus. Deze bewoners wonen zelfstandig met begeleiding. Momenteel zijn wij op zoek
naar een gecombineerde functie van oproepkracht voor zorg assistent en huishoudelijk medewerker.
De zorg assistent bereidt de avondmaaltijden voor de bewoners en ondersteunt de bewoners tijdens
het nuttigen van de maaltijden en koffiemomenten. Ook kunnen bewoners overdag bij jou terecht als
ze vragen hebben of hulp nodig hebben. Als huishoudelijke hulp draag je zorg voor het schoonhouden
van de appartementen van de bewoners en de algemene ruimtes. De werktijden van deze
gecombineerde functie variëren tussen 7.30 uur en 18.30 uur waarbij we nu op zoek zijn naar een
vaste invulling voor de donderdagmorgen van 7.30 uur tot 12.30 uur. Daarbij ben bereid om in te
springen tijdens vakantie of ziekte van collega’s. Iedere tweede maandagochtend van de maand is er
een teamoverleg.
Waar zijn we naar op zoek?







Je hebt affiniteit en ervaring met mensen met een verstandelijke/lichamelijke beperkingen, bij
voorkeur heb je een opleiding in deze richting
Je bent flexibel inzetbaar
Je kunt gestructureerd werken en het overzicht bewaren
Je hebt gevoel voor hygiëne
Je hebt verantwoordelijkheidsgevoel en kunt zelfstandig werken
Je signaleert en rapporteert bijzonderheden aan de begeleiding

Wat bieden wij






Een super leuke unieke groep bewoners waar jij van grote betekenis voor kunt zijn
Salariëring conform CAO
Werken op een vaste unieke locatie
Je wordt onderdeel van een kleinschalig enthousiast team
Je werkt bij een kleinschalige organisatie met korte communicatielijnen

Contactinformatie
Word jij net zo enthousiast over ons wooninitiatief als wij? Neem dan contact op met Mariska
Voorburg, secretaris RvB Stichting Zorg Onder de Vleugels via mariska@onderdevleugels.nl of
0642666959.

