Vacature
Voor Herstelhotel Stefaan zoeken we een
gastvrouw m/v
24 uur per week
Doelstelling van de functie
Zorgen dat de hotelgasten een prettig verblijf hebben, zich thuis en welkom voelen.
Verlenen van hulp aan hotelgasten op het gebied van niet complexe zorgvragen binnen de kaders
van het individuele zorgplan.
De werkomgeving
Herstelhotel Stefaan is een onderdeel van Stichting Zorg & Wonen Glorieux. In herstelhotel Stefaan
verblijven gasten die een (tijdelijke) lichamelijke beperking hebben. De gast heeft in ieder geval zorg
en/of behandeling nodig, maar heeft wel een bepaalde mate van zelfstandigheid. De gast is ook
welkom met partner/mantelzorger.
Het herstelhotel beschikt over een sfeervolle huiskamer, waar de gast contact kan maken met de
andere gasten. De maaltijden worden gezamenlijk gebruikt.
Als gastvrouw bied je de dagelijkse hotelservices en zorg van 7.00 uur tot 23.00 uur.
Het profiel
Momenteel hebben we 46 bewoners in het verzorgingshuis, 18 bewoners in het verpleeghuis
verdeeld over 3 huisjes en 7 hotelkamers voor gasten in het herstelhotel.
We zijn op zoek naar een gediplomeerd helpende (niveau 2), die het werken in de zorg nog steeds
fantastisch vindt en die zelfstandig kan werken.
De nadruk van de werkzaamheden van een gastvrouw ligt op het verrichten van alle hotelfuncties
zoals het ontvangen van gasten, bereiden van de maaltijden, het schoonhouden van het hotel en het
creëren van een huiselijke en prettige sfeer. Als een gast zorg nodig heeft wordt deze uiteraard
geboden en omdat gasten herstellende zijn, neemt de zelfstandigheid toe naar mate het herstel
vordert.
Als een gast gespecialiseerde zorg nodig heeft, kun je hulp vragen van de verzorgenden in het
verzorgingshuis. Je staat er nooit helemaal alleen voor.
De zorg is voortdurend in verandering en dat geldt ook voor onze organisatie. Op 13 december 2016
hebben we het Gouden keurmerk van Prezo behaald. Een Prezo kwaliteitssysteem is gericht op
interne kwaliteitsverbetering vanuit een bewonersperspectief. Kwaliteit van leven staat daarbij
centraal. We hebben mooie complimenten gekregen van het auditteam. Ze vinden dat we werken
met passie en bevlogenheid, dat medewerkers zelf ervaren dat er tijd is voor bewoners en dat er een
goed leerklimaat is.

De functie
Als gastvrouw werk je zelfstandig. Je draagt zorg voor het welzijn van de gast en zijn omgeving. Je
werkzaamheden zijn afwisselend.
Deze taken zijn vastgelegd in een functieprofiel en het functieprofiel is opvraagbaar via email:
personeelsadministratie@glorieuxpark.nl
Ben je een ervaren gediplomeerd helpende en heb je aantoonbare ervaring in de horeca dan willen
we graag met je in contact komen.

Vacature
Arbeidsduur en werktijden
Gemiddeld 24 uren per week. De werktijden zijn zeven dagen in de week van 07.00 uur tot 23.00 uur.
Een dienst is 8 uren per dag.
Salaris
De arbeidsvoorwaarden zijn volgens de CAO VVT.
Informatie
Meer informatie over de organisatie kun je vinden op de websites: www.herstelhotelstefaan.nl en
www.glorieuxpark.nl
Voor inhoudelijke informatie over deze functie kun je contact opnemen met de afdeling Personeel &
Organisatie, telefoon: 040 - 294 75 00.
Sollicitatie
Bent u geïnteresseerd in deze functie? Schrijf dan uw sollicitatiebrief met CV en stuur deze naar
personeelsadministratie@glorieuxpark.nl
•
•
•
•

De werving vindt zowel intern als extern plaats. Interne kandidaten hebben bij gelijke
geschiktheid voorrang op externe kandidaten.
Alleen kandidaten die voldoen aan de functie-eisen worden in de selectieprocedure
meegenomen.
Glorieux hanteert uiterlijk- en kledingvoorschriften; het hebben van een zichtbare tatoeage is
niet toegestaan.
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

