Huishoudelijk hulp
thuiszorg
10 tot 15 uur per week
Team WMO Huishouding
De cliënten van het team Huishouding WMO
wonen zelfstandig thuis. Zij zijn niet in
staat om zelf het gehele huishouden te
doen. Eén of meerdere dagen per week
komt de huishoudelijk hulp langs om te
helpen. Het werk wordt gedaan in de
ochtenden tot aan het begin van de middag,
op doordeweekse dagen.

Wat ga je doen?
Je gaat huishoudelijk werk doen bij de
cliënt thuis, rekening houdend met wat de
cliënt nog zelf kan. Voorbeelden van taken
zijn stofzuigen, ramen zemen, afwassen en
de was doen. Je overlegt met de cliënt over
wie wat doet, en in welke volgorde.

Wij bieden:
•
•
•
•

Dankbare cliënten
Prettige werksfeer
Salaris volgens CAO VVT FWG 15. Een
contract voor bepaalde tijd met de
mogelijkheid tot verlenging
We werken met een digitaal rooster
waarin je je voorkeur kunt aangeven
Ruimte voor persoonlijke ontwikkeling
via e-learning en interne cursussen

Je wordt zoveel mogelijk iedere week bij
dezelfde cliënten ingepland, zodat je hen
leert kennen. Je signaleert en rapporteert
bijzonderheden in het zorgdossier.

•

Je maakt onderdeel uit van het team WMO
Huishouding. Je werkdagen wisselen per
week.

Wil je meer weten over deze functie? Neem
dan contact op met Natascha Zaal, 1e
medewerker planning voor het team WMO
Huishouding. Zij is bereikbaar via
telefoonnummer 0252- 576500.

Wij vragen:

Interesse?

Cliëntgerichtheid staat bij jou hoog in het
vaandel. Je bent flexibel en proactief.
Je kunt zelfstandig werken, maar levert ook Graag ontvangen we je sollicitatie met CV
een bijdrage aan het team.
per e-mail via hr@hozo.nl. Je krijgt binnen
een week reactie.
Ervaring in het werken met kwetsbare
ouderen is een pré. Je bent in staat je eigen Als je in dienst komt, vragen we je om een
werk te organiseren en je hebt een goede
originele Verklaring Omtrent Gedrag (VOG).
beheersing van de Nederlandse taal.
De kosten hiervoor krijg je vergoed.

Solliciteren

