Vakantiekracht/
Assistent
Zorg & Welzijn
0-24 uur per week
Ben je enthousiast, energiek en zorgzaam?
Wil je graag ervaring opdoen in de zorg?
Dan is dit je kans!

Wat ga je doen?
•
•
•

Wij vragen
•
•
•
•
•

Wij bieden
•
•
•
•
•
•
•

Je helpt onze cliënten bij de dagelijkse
activiteiten zoals opstaan, wassen en
aankleden (ADL-activiteiten),
Je verricht huishoudelijke
werkzaamheden,
Je zorgt samen met je collega’s voor het
•
welbevinden van onze cliënten.

Basiscursus Zorg
Om jou als assistent Zorg & Welzijn goed op
weg te helpen bieden wij je een basiscursus
zorg, speciaal voor medewerkers zonder
diploma in de zorg. In deze basiscursus
komen onder andere ADL-zorg, mobiliteit ,
rapportage, dementie en veiligheid aan
bod. De basiscursus duurt 4 dagdelen (2
dagdelen onderwijs, 2 dagdelen coaching on
the job). De helft van de opleidingsuren
betaalt HOZO uit, de andere helft is je
eigen investering in tijd. HOZO betaalt de
kosten van deze basiscursus.

Zorgzaamheid voor onze cliënten
VMBO werk- en denkniveau
Collegiale en pro-actieve houding
Goede communicatieve vaardigheden
Minimumleeftijd 17 jaar

De kans om werkervaring op te doen in
de ouderenzorg
Een basiscursus zorg (zie hiernaast) met
een certificaat na afronding
Dankbare cliënten
Prettige werksfeer
Salaris volgens cao VVT, FWG 15
Flexibele werktijden
Volop ruimte voor persoonlijke
ontwikkeling via e-learning en interne
cursussen
Mogelijkheid om door te stromen naar
een leerwerkplek

Informatie
Wil je meer weten over deze functie? Neem
dan contact op met Harriët van der Meer
via 0252 – 576 500.

Solliciteren
Ben je enthousiast? Graag ontvangen we je
sollicitatiebrief met CV per e-mail via
hr@hozo.nl. Je krijgt binnen een week een
reactie.

Bij indiensttreding vragen wij je om een
verklaring omtrent gedrag (VOG). Deze is
Tijdens de inwerkperiode wordt coaching op aan te vragen bij de gemeente waar je
maat geboden.
staat ingeschreven. Een VOG geeft aan dat
jouw gedrag geen belemmering vormt voor
De cursus wordt gegeven in ons
deze functie. De VOG wordt door ons
woonzorgcentrum Bloemswaard,
vergoed.
Garbialaan 3 in Hillegom.

