Om samen met ons van elke dag een fijne dag te maken, zoeken wij een enthousiaste

HELPENDE VOOR DE HUISKAMER
Urenomvang 18-24 uur

Je bent helpende. Maar je weet, diep in je hart, dat er meer voor jou is weggelegd. Dat je over
kwaliteiten beschikt die tot nu toe nog niet echt zijn gezien. En dat is precies waarom we graag met jou
in contact willen komen; omdat wij zelf ook anders zijn. We hebben andere opvattingen over het
omgaan met cliënten dan de meeste andere zorginstellingen.
Jij kan bij ons, bij het Gasthuis in Millingen, een wereld van verschil maken. Wij zijn een kleine, maar
zeer vooruitstrevende ouderenzorgorganisatie. Bij ons bepaal jij de kleur van de dagen van onze
bewoners.
Wat ga je doen:
Omdat onze bewoners van de zorg-appartementen hebben vaak moeite hebben om zelfstandig een
zinvolle dagbesteding te bedenken hebben wij gezamenlijke woonkamers. Hier brengen, een groot
gedeelte van, onze bewoners de dag door (8.30 tot 21.00).
Jij zorgt ervoor dat deze dag zo prettig mogelijk verloopt en dat bewoners geactiveerd worden. Dit doe
je door het samen uitvoeren van de dagelijkse bezigheden zoals eten (maken), huishoudelijke
karweitjes, gesprekjes en meer. Maar je probeert ook achter de wensen, interesses en behoeften van
de bewoners te komen zodat je passende activiteiten kan uitvoeren. Hierin heb je alle creatieve ruimte!
Omdat je beschikt over een zorgdiploma kan je de bewoners ook de benodigde zorg, medicatie en
ondersteuning bieden.
Ook kan je incidenteel ingezet worden op de zorgroutes in de zorg-appartementen.
Wanneer werk je?
Je werkt, volgens rooster, alle voorkomende diensten. De diensten zijn van 8.30 tot 15.00 en van 15.00
tot 21.00.
Wat breng jij mee?:
Een geldig diploma Helpende of gelijkwaardig. Maar naast jouw diploma is jouw persoonlijkheid net zo
belangrijk! Je gaat voor aandacht, je wil het allerbeste voor jouw bewoners. Je bent zelfstandig,
vriendelijk en je schrikt niet als er zich iets onverwachts voordoet.
Wat bieden wij jou?:
Er ligt hier een prachtbaan op je te wachten, waarin je enorm veel kunt bereiken. Wij bieden
aanstellingen van tussen de 18 en 24 uur per week. Je krijgt een aanstelling voor een jaar waarna
onbepaalde tijd zeker tot de mogelijkheden behoort. De CAO-VVT is van toepassing. De functie is
ingedeeld in FWG 25.
Voor meer informatie over deze functie kan je contact op nemen met de teamleider intramuraal, Lotte
Hampsink, telefoon: 0481 – 43 16 44.
Je sollicitatie kan je mailen aan: E.Eldering@Gasthuismillingen.nl

