Om ons geweldige team compleet te maken zijn wij nog op zoek naar een

Medewerker kleinschalig wooninitiatief

Hof Delfgauw
voor 10 – 12 uur per week (m/v)
Hof Delfgauw ligt midden in een woonwijk en is een ouderinitiatief voor 10
jongvolwassenen met een verstandelijke beperking waarbij alle bewoners een eigen
appartement hebben. Daarnaast is er een gemeenschappelijke ruimte waar samen
gegeten kan worden en waar creativiteit en gezelligheid voorop staan. Er is 24-uurs zorg
en de bewoners gaan 4 dagen in de week naar hun dagbesteding.
Wil je meer weten over de locatie en de bewoners? Kijk op de website van Hof Delfgauw
Wat ga je doen?
In de functie van medewerker kleinschalig wooninitiatief worden
schoonmaakwerkzaamheden en groeps-ondersteunende taken in de zorg gecombineerd.
Je zorgt voor opgeruimde, schone gemeenschappelijke ruimtes. Je begeleidt en
ondersteunt de bewoners met de huishoudelijke werkzaamheden in hun appartementen.
Je ondersteunt bij dagelijkse activiteiten zoals helpen bij het ontbijt en het opstarten om
naar de dagbesteding te gaan, en eventueel andere activiteiten.
In deze functie verricht je geen persoonlijke verzorgingswerkzaamheden.
Welke tijden ben je beschikbaar?
Maandag/ dinsdag/ donderdag/ vrijdag van 7:00-10:00 uur en woensdag van 8:0013:30 uur (Exacte tijden nader te bepalen).
Wat heb je nodig?
 Affiniteit met de zorg.
 Plezier in schoonmaakwerkzaamheden en het ondersteunen van de bewoners.
 Een vriendelijke, gastvrije, betrouwbare, rustige en geduldige aard.
 Flexibele inzetbaarheid.
 Humor.
Wat bieden wij jou?
 Een jaarcontract voor 10-12 uur per week bij WoondroomZorg B.V. (uren worden in
overleg vastgesteld). Bij goed functioneren is het onze intentie om je contract te
verlengen.
 Salariëring volgens de CAO VVT (Thuiszorg). Voor deze functie geldt FWG 25. Bij een
fulltime dienstverband ligt je salaris tussen € 2.025, - € 2.638,- bruto per maand
afhankelijk van je opleiding en ervaring.
 Een mooi pakket aan (secundaire) arbeidsvoorwaarden volgens CAO VVT (o.a.
eindejaarsuitkering, reiskostenvergoeding, collectieve ziektekostenverzekering).
 Werken in een prettig team.
WoondroomZorg is een samenwerkingspartner van kleinschalige ouderinitiatieven door
heel Nederland. De bedoeling is om de invulling van de zorgrelatie tussen de bewoners
van de ouderinitiatieven en de zorgverleners zo vorm te geven, dat het leven van de
bewoners zo prettig en zinvol mogelijk is.

Voor dit bij ons aangesloten ouderinitiatief in Delfgauw dat in september is gestart,
zoeken wij per direct een medewerker kleinschalig wooninitiatief.
Wil je reageren als medewerker kleinschalig wooninitiatief bij Hof Delfgauw?
Stuur dan je CV én je motivatiebrief naar WoondroomZorg:
sollicitatie@woondroomzorg.nl
Je reactie ontvangen we graag.
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Petra Kreber 06 81093980

