Vacature: Ondersteunend Medewerker Zorg
Zorghub
We gaan starten met de tweede groep Zorghub medewerkers, die aan de slag kunnen bij Pieter van
Foreest! Hiervoor zijn 10 plekken beschikbaar.
Geselecteerde kandidaten zullen 16 Maart 2022 starten met een intern trainingstraject en per 19 april
2022 in dienst komen bij Zorghub.
In dienst bij Zorghub word je gedetacheerd als ‘Ondersteunend Medewerker Zorg’ bij Pieter van Foreest
op één of meerdere woonlocaties/dagbesteding voor (dementerende) ouderen. Maximaal 24 uur per
week.
Bij Pieter van Foreest gaat men altijd uit van de eigen regie van de bewoners. Wat kunnen zij (nog) zelf?
Er wordt naar gestreefd, dat bewoners zo lang mogelijk de regie over hun leven houden.

Taken Ondersteunend Medewerker Zorg
De functie richt zich in hoofdlijnen op ondersteunende taken in de zorg; ‘ontvangst’, ‘welzijn’ en ‘voeding’.
Afhankelijk van de locatie waar je werkt, kan het zijn dat bepaalde werkzaamheden in meer, of juist
mindere mate, van toepassing zijn.
Word jij blij van persoonsgericht werken? Of wil jij later mogelijk doorontwikkelen in de zorg en zie jij jezelf
meer in de zorgtaken en persoonlijke verzorging/verpleegkundige handelingen in de ouderenzorg?
Dan zoeken we jou!
Als Ondersteunend Medewerker Zorg bied je een mooie aanvulling op de zorg en daarmee kun jij juist dat
extra stukje aandacht geven wat het verschil voor de bewoners kan maken. Daarnaast heb je het geduld
en de liefde om ouderen in hun dagelijkse leven bij te staan en ondersteun je de zorg. Je helpt de
bewoners bijvoorbeeld bij het nuttigen van de maaltijd, maakt samen een wandeling of leest de krant voor.
Werken in de zorg is een uitdagende baan, waar hard werken gecompenseerd wordt door de mooie
momenten van onbetaalbare waarde. Groei en ontwikkelmogelijkheden worden in de zorg geboden.
Te allen tijde werk je als ondersteunend medewerker samen met een vast personeelslid van Pieter van
Foreest.

Trainingstraject
Er zijn geen opleidingseisen, motivatie om te willen werken in de zorg is echter des te belangrijker.
Een verplicht onderdeel is, dat je deelneemt aan het volledige trainingstraject dat in maart 2022 start.
Dit trainingstraject bestaat uit 4 weken van steeds 3 dagen per week (ochtend- en middagprogramma).
Hierin wordt iedere week een ander thema behandeld:
- Activiteiten en gezelschap
- Communicatie
- Welzijn/Schoonmaak
- Voeding.
Deze training wordt bekostigd door Zorghub en is met behoud van uitkering.
Zodra je gedetacheerd bent bij Pieter van Foreest krijg je nog diverse interne cursussen.

Wie zoeken we?
Alle kandidaten die interesse hebben in werken in de zorg zijn welkom om zich aan te melden!
Ervaring is niet nodig, affiniteit met de zorg natuurlijk wel! En niet te vergeten, het allerbelangrijkste:
Enorm gemotiveerd zijn om in de zorg te willen werken en van aanpakken houden.
Omdat je gaat werken met veelal ouderen met dementie is het belangrijk dat je de Nederlandse taal
(mondeling) goed beheerst, de ouderen kunnen angstig of onbegrepen gedrag vertonen. Dit is tijdens de
selectieprocedure dus een belangrijk onderdeel.
Voor de baan is een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) verplicht.

Werklocatie
Plaats: Diverse woonlocaties van Pieter van Foreest in Delft
Naam bedrijf: Zorghub B.V.

Uren, beschikbaarheid en werktijden/dagen
Uren per week:
Werktijden/dagen:

Startdatum :
Tijdsduur :

Minimaal 16 uur per week, maximaal 24 uur. Opbouw mogelijk.
Werken bij Pieter van Foreest kan 7 dagen per week en zowel overdag als ‘s
avonds. Flexibiliteit rondom werkdagen/-tijden is wel wenselijk.
Zolang je gedetacheerd werkt vanuit Zorghub bij Pieter van Foreest, werk je op
‘doordeweekse dagen’ (maandag t/m vrijdag) tussen 08.00 - 20.00 uur.
Neem contact op als je hier vooraf vragen over hebt.
16 maart 2022 start het verplichte trainingstraject, 19 april 2022 in dienst
bij Zorghub B.V.
Je start met een contract van 7 maanden bij Zorghub B.V. (met intentie tot
verlenging) onder de CAO VVT. De salarisschaal betreft FWG 5: wettelijk
minimumloon.

Aanmelden
Ben je na het lezen van deze vacature enthousiast geworden? Leuk! Meld je aan via deze link:
www.werkse.nl/werkenindezorg en dan gaan wij graag met jou in gesprek!
Wil je liever eerst nog wat meer weten? Bel, app of mail gerust met Gertie Janssen
06 43151783
gjanssen@werkse.nl

