
 

 

(Interne) Vacature 
 

De afdeling ‘’Dagbesteding’’ van de Posten is op zoek naar collega voor de volgende 
functie: 

Activiteitenbegeleider(m/v) 
Nederlands en Aramees sprekend 

3-10 uren 
 

De Thuiszorg  
De Posten Thuiszorg is een kleinschalige, betrokken organisatie. Omdat wij werken in 
kleine zelforganiserende teams biedt dit veel ruimte voor eigen initiatief en zelfontplooiing. 

Hierdoor kunnen wij adequaat inspelen op specifieke zorgwensen.   
De Posten Thuiszorg richt zich op datgene waar de cliënt zelf nog toe in staat is. De                   

Thuiszorg ondersteunt daar waar het moeilijker of niet meer gaat. De samenwerking is 
erop gericht dat de cliënt zo lang mogelijk in het eigen huis kan blijven wonen. Samen 
kijken wij naar de mogelijkheden, samen zoeken wij naar de beste oplossing. Want samen 
werkt het beter. 
 
De Dagbesteding 
De Posten dagbesteding biedt activiteiten en structuur voor zelfstandig wonende 

(dementerende) ouderen. 
Onze dagbesteding biedt: 

 Gezamenlijke en individuele activiteiten en een helpende hand om zo lang mogelijk 
zelfstandig te kunnen blijven wonen; 

 Mantelzorgondersteuning;  
 Veel faciliteiten binnen de Posten om gebruik van te maken. 

    

Inhoud Functie 
Je bent verantwoordelijk voor het aanbod aan activiteiten op de afdeling waar je werkzaam 
bent, waarbij je in staat bent het aanbod af te stemmen op de behoefte van de individuele 
cliënt en/of groep cliënten. Bij de groep van cliënten die je gaat begeleiden is er sprake 
van somatische en  PG-problematiek. Je levert een bijdrage aan het elektronische zorgplan 
en beschikt over een brede visie op activiteitenbegeleiding. Je weet cliënten enthousiast te 

maken voor passende activiteiten en zorgt voor professionele begeleiding. 
 
Wat vragen wij 
Je bent in bezit van een MBO niveau 4 diploma activiteitbegeleiding, bij voorkeur SPW4. Je 

heb affiniteit met ouderzorg en enige jaren ervaring in het werkveld. Je beheerst de 

Nederlandse en Aramese taal in woord en geschrift. Verder kunt je goed samenwerken 

in een wisselend team en met verschillende disciplines. Je beschikt over een grote mate 
van zelfstandigheid en enthousiasme. 
 
Wat bieden wij 

Wij bieden een arbeidsovereenkomst aan voor 3 tot 10 uur per  
week voor de duur van zes maanden. Ingangsdatum is zo spoedig 

mogelijk. Het salaris is ingedeeld conform CAO VVT in functiegroep 35.  
De werktijden zijn flexibel. 
 
Uw sollicitatie 
Mocht je belangstelling hebben, dan kunt je dit vóór  
4 juli 2016 bij Okke Dickhoff kenbaar maken.  
Via de mail met een korte motivatie waarom  

je deze functie ambieert en een korte omschrijving  
van jezelf en de ervaring die je meebrengt. (solliciteren@deposten.nl ) 
Voor vragen die betrekking hebben op de  
functie kunt je contact opnemen met  
Maureen Rietman telnr. 053 - 4 753 753. 
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