Vacature
Stichting Zorg & Wonen Glorieux zoekt voor de kleinschalige woningen (verpleeghuis)
woonbegeleiders m/v
minimaal 16 uur en maximaal 32 uur per week
De werkomgeving
Er zijn drie kleinschalige woonhuizen met ieder zes psychogeriatrische bewoners. Elk huisje heeft
een eigen leefstijl. Zonnehoeve, waar voornamelijk religieuzen wonen, is tevens ingericht als
leerafdeling voor de zorg. Dit betekent dat naast het vaste team, er ook leerlingen en stagiaires
werkzaam zijn.
De tweede woning, Lukashuis, biedt ruimte aan bewoners met een antroposofische leefstijl en een
derde woning, Rumah Senang, is geheel ingericht in Indische sfeer voor mensen met een NederlandsIndische achtergrond.
De functie
Alles wat een woonbegeleider doet, doet hij vanuit de interactie en in relatie tot de bewoner; een
taak staat dus nooit op zichzelf.
De woonbegeleider coördineert, ondersteunt en voert zelf handelingen uit, zoals vastgelegd in het
zorgplan en verricht huishoudelijke werkzaamheden, waardoor de bewoner gelet op zijn
mogelijkheden en interesses zo zelfstandig mogelijk kan functioneren en actief deel kan nemen aan
alle aspecten van het dagelijks leven.
Zorgt mede voor een woonleefgemeenschap, waarin de bewoner zich thuis kan voelen, waarin alle
aspecten van wonen, welzijn en zorg zijn geïntegreerd.
Het profiel
Momenteel hebben we 45 bewoners in het verzorgingshuis, 18 bewoners in het verpleeghuis en 7
plaatsen voor gasten in het herstelhotel.
We zijn op zoek naar gediplomeerd verzorgenden IG, die het werken in de zorg nog steeds
fantastisch vinden en die dit ook over kunnen dragen aan leerlingen/stagiairs.
Als woonbegeleider werk je zelfstandig op een kleinschalige woning voor zes bewoners en op vaste
tijden word je ondersteund door een medewerker Wonen & Welzijn (helpende). Samen met je
collega’s, mantelzorgers en vrijwilligers zorg je voor een prettige woonsfeer voor de bewoners.
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. Jij als woonbegeleider mag daarin, samen met het huisteam, onder supervisie van de
persoonlijk woonbegeleider voortdurend werken aan kwaliteitsverbetering, want verbeterpunten
blijven. Echter, we hebben ook 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.
We werken met een bepaalde methodiek, met een uniforme werkwijze, waardoor een optimale
omgeving gecreëerd kan worden waarbij de bewoners prettig kunnen leven en hun persoonlijkheid
het beste tot hun recht komt. Hierbij word je ook geacht een opleiding te volgen om met deze
methodiek te kunnen werken. Daarnaast hechten we zeer veel waarde aan het ontwikkelen van
medewerkers en we zijn hier actief mee bezig.

Deze taken zijn vastgelegd in een functieprofiel en het functieprofiel is opvraagbaar via email:
personeelsadministratie@glorieuxpark.nl

Vacature
Ben je een ervaren gediplomeerd verzorgende IG en herken je je in het profiel dan komen we graag
met jou in contact.

Wij vragen
Beschikken over tenminste een diploma verzorgende IG niveau 3 of hoger.
Hebben van minimaal twee jaren ervaring.
Hebben van een professionele en zelfstandige beroepshouding.
Beschikken over goede communicatieve vaardigheden.
Empathie in de contacten met bewoners, belangenbehartigers en andere disciplines. Ook van
belang is geduld, doorzettingsvermogen, tact, ordelijkheid en hygiënisch werken.
Hebben van praktische ervaring op alle genoemde deelgebieden (vocht en voeding,
huishouding en kleding, zorg en begeleidende activiteiten).
Hebben van affiniteit met de doelgroep.

Werktijden
Conform rooster van maandag tot en met zondag, inclusief nachtdiensten en
bereikbaarheidsdiensten.
Salaris
Ingeschaald conform cao VVT.
Informatie
Meer informatie over de organisatie kunt u vinden op de website: www.glorieuxpark.nl.
Voor inhoudelijke informatie over deze functie kunt u van maandag t/m donderdag 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
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

