Stichting Wonen en Zorg Purmerend (SWZP) biedt huisvesting, hulp en ondersteuning
aan ouderen die hierop zijn aangewezen. Dit gebeurt binnen en rondom de
woonzorglocaties: De Rusthoeve (in het centrum), De Tien Gemeenten (vlakbij het
centrum), de woonzorglocatie Heel Europa (Weidevenne), de dagbesteding en de
Thuiszorg. De uitgangspunten voor de zorg van SWZP zijn persoonlijke aandacht
gericht op welbevinden en persoonsgerichte zorg, in een veilige omgeving, kleinschalig
en gericht op de wijk en de aanleunwoningen rondom de drie locaties.

Kookhulp/avondondersteuning (voor 4-12 uur per week)
Jij bent nodig
We hebben je nodig. Gewoon, omdat je onmisbaar bent voor de dagelijkse zorg aan en het welzijn van onze
cliënten. Je helpt hen om zo lang mogelijk zelfstandig thuis te kunnen wonen. Zo:

•
•
•
•
•

Breng je onze bewoners naar het restaurant en terug
Ondersteun je hen bij de maaltijd
Bereid je (samen met de bewoners) de maaltijd op de groepswoning
Draag je bij aan het psychisch, somatisch en sociaal welzijn van onze cliënten
Verleen je hand- en spandiensten voor de zorgmedewerker.

Jij brengt mee
Samen werken we elke dag hard voor de allerbeste persoonlijke zorg. En jij gaat daar op jouw manier maximaal
aan bijdragen. Daarom is het belangrijk dat je:
•
•
•
•
•
•

In het bezit bent van een helpende diploma
Affiniteit hebt met ouderenzorg
Lekker kunt koken (voor de groepswoning)
Je goed in teamverband kunt werken, maar ook zelfstandig
Je goede contactuele en sociale vaardigheden hebt
Je jezelf wilt blijven ontwikkelen.

Jij verdient het
Wij doen altijd het beste voor onze cliënten en bewoners. Maar we vinden ook dat jij het beste verdient. Daarom
kun je voor deze functie rekenen op:
•
•
•

Arbeidsvoorwaarden en een salaris zoals deze geregeld zijn in de CAO VVT
Een contract voor 3-12 uur per week
Een eindejaarsuitkering van 8,33 %.

Maar dat is nog niet alles. Daarnaast ben je in deze functie verzekerd van:
•
•
•
•

Doorgroeimogelijkheden en veel aandacht voor opleiding en voor jouw (persoonlijke) ontwikkeling
Oprechte aandacht voor jou als persoon en voor jouw frisse ideeën
Directe betrokkenheid bij veranderingen en bij de werkprocessen
Veel verantwoordelijkheid

Jij bent welkom
Enthousiast over deze vacature? En ervan overtuigd dat jij en SWZP bij elkaar passen? Wij ontvangen graag je
motivatiebrief met CV. Deze kun je sturen naar: sollicitatie@swzp.nl
Of scan voor deze en onze andere vacatures deze QR code.

Jij bent meer dan welkom! Wil je eerst een dag meelopen? Dat kan. Eerst nog vragen? Neem dan contact met
0299-412342.

