Oproepkrachten gezocht!
Voor onze woonvorm locatie Ambtmanstraat in Tiel zijn wij per direct op zoek naar


woonbegeleider(s)(m/v) MBO 4 niveau - oproepkracht
cao gehandicaptenzorg schaal 35



huishoudelijk assistenten (m/v) MBO 2 of 3 - oproepkracht
cao gehandicaptenzorg schaal 20/25

Functieomschrijvingen
 Woonbegeleider
Je begeleidt en verzorgt de bewoners die in het appartementengebouw wonen. In het
gebouw wonen zeven bewoners in de leeftijd vanaf 18 jaar. Je draagt bij aan de
ontwikkeling- en kwaliteit van het leven van de bewoners. Je creëert een thuis voor hen en
stelt hun behoeften en wensen centraal. Je neemt initiatieven en houdt overzicht over de
werkzaamheden en taken. Je stimuleert de deelname van bewoners aan activiteiten
binnen- en buitenshuis en hebt oog voor individuele behoeften. Je verzorgt
(dag)rapportages en communiceert goed met naasten, vrijwilligers en overige collegae. Je
bent mede verantwoordelijk voor de uitgaven van het team in relatie tot het afgesproken
budget.
Wij verwachten van de woonbegeleider:
 een opleiding in de zorg op MBO SPW/MZ niveau;
 relevante werkervaring in de zorg;
 kennis en vaardigheden op het gebied van leidinggeven en coachen;
 kennis van relevante wet- en regelgeving
 een stevige persoonlijkheid met een nieuwe nieuwsgierige houding, willen verder
leren;
 goed feedback kan geven en ontvangen, kan reflecteren op eigen handelen



Huishoudelijk assistent

Je begeleidt/verzorgt mede de bewoners die in het appartementengebouw wonen. In het
gebouw wonen zeven bewoners in de leeftijd vanaf 18 jaar. Je draagt bij aan de
ontwikkeling- en kwaliteit van het leven van de bewoners. Je creëert een thuis voor hen en
stelt hun behoeften en wensen centraal. Je draagt zorg voor een goede hygiëne van de
appartementen en de gemeenschappelijke ruimtes. Je ziet mede toe op de huishoudelijke
voorraden – benodigde levensmiddelen en schoonmaakartikelen - in overleg met het team.
Je onderhoudt de contacten met de eventuele schoonmaak vrijwilligers en houdt daarbij het
totaal overzicht over het schoonhouden van het appartementengebouw.
Wij verwachten van de huishoudelijke assistent:
 Je bezit functiegerichte kennis op minimaal MBO 2/3 niveau;
 Je weet van aanpakken, bent praktisch ingesteld en ziet het werk liggen;
 Je werkt systematisch en ordelijk;
 Je kunt goed in teamverband werken;
 Je hebt een open, lerende houding en staat open voor feedback;
 Je hebt kennis van relevante hygiëne regelgeving en voorschriften;





Je hebt een hulpvaardige houding in samenwerking met collega’s, bewoners en
derden;
Je bent verantwoordelijke voor de hygiëne van de appartementen en
gemeenschappelijke ruimtes;
Je bent verantwoordelijk voor de huishoudelijke voorraden als ook voor de
schoonmaakartikelen;

Voor beide functies geldt:
 affiniteit met koken
 bij voorkeur ervaring of affiniteit met het werken in de antroposofie
Kenmerkende aspecten van de antroposofische zorgvisie zijn:
Aandacht en interesse voor de eigenheid van de ander vanuit het principiële
gelijkwaardigheid tussen bewoner en begeleider. Samenwerken in de driehoek: bewonerouder(vertegenwoordiger)-begeleider
Wij bieden
 een interessante werkplek op een bijzondere locatie
 salariëring en overige arbeidsvoorwaarden volgens CAO Gehandicaptenzorg
Jouw sollicitatie
Stuur jouw sollicitatie voorzien van CV naar info@thedinghsweert.nl.
Heb je vragen dan kun je je wenden tot Frans Zwarts op telefoonnummer
(06) 39 11 05 71.
Thedinghsweert Zorggroep
Frans Zwarts
Postbus 479
4000 AL Tiel
Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.

