Huishoudelijk medewerker thuiszorg 9-12 uur
Heb jij affiniteit met de ouderenzorg? Wil je werken in een actieve en betrokken organisatie, waar we
laagdrempelig zijn en er op de werkvloer een ontspannen sfeer heerst? Dan zijn wij op zoek naar jou!

Jouw functie
• Als huishoudelijk medewerker thuiszorg bied je, in
overleg met de klant, huishoudelijke ondersteuning
aan de klant. Je kunt hierbij denken aan algemene
huishoudelijke taken die zorgen voor een schoon en
leefbaar huis.
• Je biedt een luisterend oor en hebt een signalerende
functie.
• Je bent bereid om als huishoudelijk medewerker in
het hospice te worden ingezet.
Jouw profiel
• Je hebt een dienstverlenende houding en hebt
aandacht en empathie voor de ouder wordende
mens.
• Je hebt goede communicatieve vaardigheden.
• Je beheerst de Nederlandse taal in woord en
geschrift.
• Je bent in het bezit van eigen vervoer (fiets, auto of
scooter).
• Je bent bereid om een opleiding of cursus te volgen.
• Je bent flexibel inzetbaar.

Wat hebben wij jou te bieden?
• Een contract voor 7 maanden met optie tot verlenging.
• Het salaris is ingedeeld conform CAO VVT.
• Wij hebben goede primaire en secundaire
arbeidsvoorwaarden en worden gekenmerkt om onze
prettige informele werksfeer.
• Wij bieden jou ruimte en mogelijkheden om je
persoonlijk te ontwikkelen.
• Verder bieden wij je een afwisselende baan met een
grote mate van zelfstandigheid, binnen een enthousiast
team.
• Ook investeren wij voortdurend in ons werkplezier en
vakmanschap, niet alleen door opleidingen, maar ook
door elkaar te helpen, samen te leren en te
ontwikkelen. Samen met jou maken we de Posten!
Solliciteren
Herken je jezelf in bovenstaande omschrijving?
Dan nodigen wij je van harte uit om te solliciteren. Graag
ontvangen we jouw motivatie en CV vóór 31 mei a.s. per
mail via solliciteren@deposten.nl.
Voor meer informatie over de functie kun je contact
opnemen met Miranda Benneker, teamondersteuner, via
telefoon: 053-4753753.

Herken je jezelf in bovenstaande omschrijving, dan nodigen

