Helpende plus voor zorgzame ondersteuning aan onze bewoners
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 medewerker Helpende Plus, uren in overleg.

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, op basis van ervaring.

Wat ga je doen?
Als helpende plus ben je verantwoordelijk voor de uitvoering van de dagelijkse zorg en
ondersteunt in de uitvoering van de zorgplannen. Je kunt zelfstandig functioneren en
signaleren waarbij je in goed contact staat met je collega voor afstemming. Naast de ADL
ondersteun je in het activiteitenprogramma en draag je bij aan een opgeruimde huiselijke
sfeer.
Bewoners met somatische en/of psychogeriatrische zorgvraag ontvangen van jou zorg en
aandacht op maat. Deze gelegenheid is er bij ons in de Villa.

Wie hebben we nodig?
Jij verstaat je vak als helpende plus en hebt oog voor detail. Door je ontwikkelde sociale
omgang- en communicatie vormen draag je bij aan een op bewoners gerichte
samenwerking. Jij bent proactief en brengt graag ideeën aan voor het verbeteren van de
processen en het optimaliseren van onze diensten aan de bewoners. Je hebt een
representatief voorkomen en je bent een vriendelijke persoonlijkheid.
We vragen een afgeronde MBO niveau 3 helpende plus opleiding.

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

