Vacature

Westerholm is een organisatie voor veilig en plezierig wonen en werken. In een mooie groene wijk,
nabij het centrum van Haren, bevindt zich onze locatie met 75 appartementen van verschillende
grootte. De appartementen worden bewoond door ouderen die graag zelfstandig in hun eigen
appartement, in een fijne en veilige omgeving willen wonen. De medewerkers van Westerholm
ondersteunen hen in hun dagelijks leven waar nodig en waar gewenst.
We zijn op zoek naar

Woonzorgassistenten (3-4)
24-28 uur per week

Wat ga je doen?
Je begeleidt bewoners die meer individueel en minder groepsgericht zijn en de dag
grotendeels op hun eigen appartement doorbrengen en daarbij ondersteuning nodig hebben
Je helpt bij de invulling van de dag. Daarbij kun je denken aan hulp bij het eten en drinken,
samen (kleine) activiteiten ondernemen, aandacht voor de persoonlijke verzorging en de
directe leefomgeving, aandacht voor het individuele welbevinden
Je hebt oog voor overstijgende zaken, ziet kansen en mogelijkheden ter verbetering en voelt
je verantwoordelijk voor het grotere geheel
Je creëert sfeer en warmte en werkt vanuit de kernwaarden van Westerholm: Eigenheid,
Veiligheid en Plezier!
De werktijden kunnen zowel overdag als in de avond plaatsvinden, gemiddeld 6 uur per dag.
Daarnaast zal je eens in de 2 weken in het weekend ingeroosterd worden.
Wat breng je mee?
- Je houdt van mensen en in het bijzonder van oudere mensen met een hulpvraag
- Je bent in staat de vraag achter de vraag te herkennen, de bewoners te kennen en iedere
bewoner individuele aandacht te geven die past bij zijn of haar levensverhaal
- Je hebt kennis van ziektebeelden, in het bijzonder dementie, en weet daarmee om te gaan
Je hebt kennis van processen op het gebied van eten en drinken, huishouden en persoonlijke
verzorging
Je bent creatief, flexibel en kunt goed samenwerken in een team dat bestaat uit collega’s
met verschillende functieniveaus en je bent bereid je verder te ontwikkelen en te scholen
voor zover de functie dat verlangt
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Je bent zelfstandig en neemt verantwoordelijkheid, kunt je werk goed plannen en
organiseren

Wat bieden we je?
We bieden je een uitdagende functie in een organisatie die in ontwikkeling is. Salariëring is conform
schaal 15 CAO Verpleeg-, Verzorgingshuizen, Thuiszorg. Samenwerking in een team waarvan je
onderdeel uitmaakt met mogelijkheden tot persoonlijke groei en ontwikkeling.

Wat je ook nog moet weten?
Westerholm is een kleinschalige organisatie met weinig management en een grote
verantwoordelijkheid voor iedere medewerker. In 2018 zijn de missie en visie geactualiseerd en de
organisatie is ontwikkeling. Van iedere medewerker verwachten wij een positieve bijdrage aan deze
organisatieontwikkeling. Je krijgt daar ook veel voor terug: kansen voor initiatieven en eigen inbreng,
zelfstandigheid en samenwerking in een team van professionals. Kortom, je krijgt de mogelijkheid om
bij te dragen aan wonen en werken met een Plus!
Wil je solliciteren?
Stuur je motivatie en CV naar info@westerholm.nl
Sluitingsdatum 20 februari 12.00 uur
Bij aanname is een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) vereist.
Wil je meer weten over de functie?
Bel of mail naar Jiska Keizer, manager Wonen, Welzijn en Zorg, te bereiken via 06 36310199 of via
emailadres j.keizer@westerholm.nl
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Westerholm, al 90 jaar Wonen met een Plus

