Activiteitencoördinator in kleinschalige woonvorm voor ouderen
Heb jij begrip voor de oudere mens en wie deze was in hun betere dagen? Waar met
persoonsgerichte zorg gewerkt word zoals bedoeld is? Dan nodigen we je van harte uit om
te reageren en willen we je graag ontmoeten.
Voor onze kleinschalige Villa met 23 bewoners aan de rand van Amersfoort zoeken wij een
betrokken Activiteitencoördinator voor 16 uur per week verdeeld over 4 dagen.

Wat bieden we je?






Leuke werkplek in de kleinschalige professionele zorg Villa waar persoonlijke
aandacht en tijd voor de bewoners gebruikelijk is
Gevarieerd werk en enthousiaste betrokken collega’s
Goede samenwerking in een vast team met kennis over de achtergrond van de
bewoners
Villa Hooghe Heide is een Erkend Leerbedrijf
Salaris conform CAO VVT in overleg en op basis van ervaring.

Wat ga je doen?
Als activiteitencoördinator ben je verantwoordelijk voor de organisatie en uitvoering van het
activiteitenaanbod voor onze bewoners. Je doet dit vanuit je professionaliteit en draagt zorg
voor continuïteit verdeeld over de week. Je bedenkt, ontwikkelt en organiseert (thema)
activiteiten voor groeps- en individueel niveau waarbij je inzichtelijke maakt voor collega’s
wat er op het programma staat. Je zorgt ervoor dat de voorwaarde gecreëerd zijn zodat ook
collega’s een rol in de uitvoering er krijgen. Tijdens je dienst lever je zelf ook een bijdrage
aan de uitvoering en coacht collega’s hierin.
Samen met de zorgmedewerkers stem je het aanbod aan activiteiten af op de individuele
bewoner en activiteiten in kleine groepjes.

Wie hebben we nodig?
Jij bent een proactief en zelfstandig functionerende collega die het heel belangrijk vind om
een bijdrage te leveren aan welzijn en geluksmomenten van onze bewoners. Jij bent de spil
binnen het team die ervoor zorgt dat andere collega’s jouw vak ook leuk gaan vinden
waardoor bewoners stabiliteit ervaren in het aanbod van welzijn en activiteiten.
We vragen minimaal een afgeronde MBO niveau 3 opleiding gericht op welzijn en activering.

Interesse?
Stuur je CV met motivatie naar manager@villahoogheheide.nl Wil je meer weten, neem dan
contact op met Jan Luiten op 06 -10535010 of Marcha Blankestijn, teamleider 06- 45156075.
Kijk voor meer informatie over de Villa op www.villahoogheheide.nl

