Vacature huishoudelijke hulp:
Huishoudelijk medewerker Stichting Thuiszorg Samen Gezond (Thuiszorg SG)
Thuiszorg Samen Gezond (Thuiszorg SG) is op zoek naar huishoudelijk medewerker(st)ers in
omgeving Arnhem, omgeving Doetinchem en gemeente Bronkhorst. In deze functie werk je
zelfstandig en ondersteun je (vooral) ouderen en andere kwetsbare doelgroepen met
schoonmaakwerkzaamheden van licht tot intensief. Wij vinden het belangrijk dat er gekeken wordt
naar de wensen van de cliënt en de match naar zoveel mogelijk dezelfde vaste medewerker zodat
er een vertrouwd gezicht is.
Wie is Thuiszorg Samen Gezond
Thuiszorg Samen Gezond (Thuiszorg SG) is een kleinschalige thuiszorgorganisatie met haar
hoofdlocatie in Duiven. Thuiszorg SG biedt verschillende diensten die onder de Wet
Maatschappelijke Ondersteuning vallen, maar ook diensten zoals verpleging en verzorging.
Wat houdt de functie in?
Als huishoudelijk medewerk(st)er in de thuiszorg ben je als eerste verantwoordelijk voor het
verrichten van schoonmaak werkzaamheden bij cliënten van Thuiszorg SG thuis. Dit doe je op een
zelfstandige en professionele manier en in overleg met de cliënt en je leidinggevende. Er wordt
hierbij rekening gehouden met het behouden en/ of bevorderen van de zelfredzaamheid van de
cliënt.
Als hulp bij de huishouding vinden wij het belangrijk dat je bijzonderheden signaleert, dat je
rapporteert en dat er goed contact is met je leidinggevende. Wij vinden het belangrijk dat de
cliënten zich gehoord, begrepen en veilig en vertrouwd bij je voelen. Immers kom jij bij de cliënten
thuis en ben je gelijk ons visitekaartje. Daarom is het ook belangrijk dat jij je prettig voelt bij onze
organisatie en dat je onze visie hierdoor ook kunt uitstralen.
Waarover moet je beschikken?
Kennis:
•

Kennis van schoonmaaktechnieken en middelen op niveau 1 of vergelijkbaar is nodig.

Vaardigheden:
•
•
•

•
•
•

De werkzaamheden worden conform het zorgplan verricht waarin voorschriften en
afspraken staan vastgelegd.
Problemen op het gebied van huishoudelijke taken worden zoveel mogelijk zelfstandig
opgelost. Terugval is mogelijk op leidinggevende.
Oplettendheid is nodig voor het signaleren van veranderingen in de situatie van de cliënt.
Tevens is oplettendheid nodig bij bewaken van de veiligheid van cliënten bij het uitvoeren
van de huishoudelijke werkzaamheden (waardoor bijv. natte vloeren ontstaan en het snoer
van de stofzuiger op de grond ligt).
Systematisch en hygiënisch werken is nodig voor het verrichten van
schoonmaakwerkzaamheden;
Integriteit en betrouwbaarheid zijn nodig om rekening te kunnen houden met de privacy
van cliënten;
Een representatief voorkomen is van belang in het contact met cliënten.

Sociale vaardigheden:
•
•

Sociale vaardigheden zoals tact, inlevingsvermogen, luisteren, hulpvaardigheid en
klantvriendelijkheid zijn nodig in het contact met cliënten bij het verrichten van
huishoudelijke taken waarbij de zelfredzaamheid op dat gebied gestimuleerd wordt.
Mondelinge uitdrukkingsvaardigheid is van belang in het omgaan met vragen en wensen
van (familie van) cliënten.

•
•

Schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid is nodig voor het registreren van de huishoudelijke
werkzaamheden in zorgplan.
Mondelinge uitdrukkingsvaardigheid is van belang in het omgaan met vragen en wensen
van (familie van) cliënten.

Wat bieden wij?

•
•
•
•
•
•

Een verantwoordelijke en zelfstandige functie
Zo veel mogelijk vaste cliënten
Een salaris conform CAO VVT incl. eindejaarsuitkering en vakantiegeld
Mogelijkheden tot verdere opleidingen in het vakgebied
Ondersteuning vanuit de organisatie
Platte organisatie met korte lijnen en bovenal een fijne werkplek

Wil jij ons team komen versterken?

Graag ontvangen wij digitaal jouw C.V. (bij voorkeur met foto) met korte motivatie.
Parttime uren: in overleg met jou!
Soort dienstverband: Parttime, Bepaalde tijd
Salaris: Vanaf €12,25 per uur
Aanvullende betalingen:
•
•
•

Eindejaarsuitkering
Overuren uitbetaald
Vakantiegeld

Arbeidsvoorwaarden:

•

Reiskostenvergoeding volgens CAO of in overleg een bedrijfsauto

Enthousiast?
Solliciteer direct online! Wil je een dagje meelopen om te ervaren hoe het is, of heb je een vraag
over de vacature? Neem dan contact op met W. de Bruijn of met G. Yousufzai via 06- 12 62 77 30
of mail naar w.debruijn@thuiszorgsg.nl.
Heb je vragen? Bel gerust of stel je vraag via e-mail of WhatsApp.
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld

