
ZORGHULP VOOR 9 UREN PER WEEK

Type Vacature

Organisatie Stichting Ygdrasil

Locatie Kantoor Stichting Ygdrasil

Werkveld Gehandicaptenzorg

Opleidingsniveau Niveau 2

Arbeidstijd Part time

Uren tot 10

Arbeidsovereenkomst bepaalde tijd voor de duur van 1 jaar

CAO Gehandicaptenzorg

Informatie verkrijgen bij Amelia Liefers, telefoonnummer 06-30225352

Functie(s) Helpende niveau 2

Publicatiedatum 21-08-2020

Ingangsdatum Zo spoedig mogelijk

Reageer voor 11-09-2020

Nummer 54363

Over de locatie
Kantoor Stichting Ygdrasil

Functieomschrijving
Stichting Ygdrasil beheert een aantal kleinschalige woonlocaties in het buitengebied van Wijhe en verzorgt dagbesteding 
voor mensen met een beperking.

Het groeien in zelfstandigheid en zelfredzaamheid van de mensen is van belang. Dit vraagt om een speciale motivatie van 
de mensen die bij ons komen wonen en werken.

Ygdrasil is er voor mensen met een zorgvraag vanaf 18 jaar waarbij uitzonderingen bespreekbaar zijn.

We richten ons in de begeleiding en zorg op de individueel sterk verschillende ontplooiingsmogelijkheden van mensen. In 
onze veilige woonvormen en dagbesteding wordt gewerkt, gekookt, gefeest, gewassen, gelachen, gehuild, kortom, volop 
geleefd. Op deze manier wordt werkenderwijs geleerd hoe het dagelijkse leven eruitziet, wat het van je verlangt, wat het je 
geeft.

Wij zijn voor een woonlocatie op zoek naar kandidaten (m/v) voor de functie van zorghulp voor 9 uren per week.
 

Doelstelling van de functie:

Bewoners met een zorgvraag helpen bij ADL, ondersteunen bij het koken en bij alle huishoudelijke taken.



 

Functie eisen
Reageer naar onderstaand adres of informeer je verder, als je onderstaande eigenschappen en ervaringen herkent:

Helpende niveau 2;

Bij voorkeur werkervaring in deze functie, met een vergelijkbare doelgroep;

Doortastend en relativerend in het werk staan;

Ervaringskennis om verzorgende en huishoudelijke taken te kunnen verrichten;

Gevoel voor hygiëne is van belang;

Zicht op je eigen functioneren hebben;

Uitvoeren van adl-activiteiten;

Om kunnen gaan met regulier keuken – en huishoudelijke apparatuur;

De functie kan fysiek belastend zijn;

Onregelmatige werktijden;

Regelmatige piekbelastingen;

Aan ons sociale leven een bijdrage leveren;

Humor.

Inschaling

We bieden arbeidsvoorwaarden conform CAO Gehandicaptenzorg, salarisschaal 25.

Bijzonderheden
Het contract is in eerste instantie voor de duur van 1 jaar.
Bij goed functioneren en ongewijzigde omstandigheden kan het contract worden verlengd.

Onze organisatie heeft een informeel werkklimaat. We zijn trots op onze stichting en hebben plezier in het werken met de 
bewoners en met elkaar.

Binnen Ygdrasil vinden wij een persoonlijke benadering naar clienten en collega's belangrijk.

Wie is de mens achter de mens, dat is wat wij graag willen weten.

Schrijf ons daarom een brief waarin je aangeeft, wie je bent, wat je wilt en vooral ook waar je energie van krijgt.

 



Voor meer informatie over deze functie kun je bellen

met Amelia Liefers, Personeelszaken, telefoonnummer 0630225352.

 

Sollicitatiegesprekken vinden plaats in overleg.


