HUISHOUDELIJKE HULP STEENWIJKERWOLD

Type

Vacature

Organisatie

PGVZ

Locatie

PGVZ Steenwijk

Werkveld

Thuiszorg

Opleidingsniveau

Vmbo

Arbeidstijd

In overleg

Arbeidsovereenkomst

in overleg

CAO

Verpleging & Verzorging en Thuiszorg

Functie(s)

Huishoudelijk medewerker
Thuishulp

Publicatiedatum

17-06-2022

Reageer voor

17-08-2022

Ingangsdatum

17-06-2022

Nummer

111848

Over de locatie
PGVZ Steenwijk

Functieomschrijving
Ben je actief, betrokken en professioneel en is goede zorg voor een zorgvrager dé reden waarom jij voor een
baan in de zorg hebt gekozen? Dan zoeken wij jou en nodigen we jou van harte uit om bij ons te solliciteren op
de Vacature Huishoudelijke Hulp in Steenwijkerwold!
Wat ga je doen?
Als huishoudelijke hulp in Steenwijkerwold verricht je huishoudelijke taken bij de zorgvrager in de thuissituatie, waarbij
zoveel mogelijk rekening wordt gehouden met de zelfredzaamheid van de zorgvrager. Hierbij moet je denken aan het
ondersteunen dan wel regievoeren van het huishouden, zoals stoffen, stofzuigen, schoonmaak sanitair, bedden
opmaken en verschonen, etc.

Functie eisen
Ben jij of heb jij?
Woonachtig in Steenwijkerwold;
Flexibel inzetbaar;
Affiniteit met mensen met een hulpvraag;
Een aanpakker;
Sociaal vaardig;
(Een opleiding tot helpende/SPW of andere relevante scholing is een pré).

Dan zijn wij op zoek naar jou!

Inschaling

Wij bieden:
Een zelfstandige functie;
We hebben ruimte voor 0-24 uur per week. We horen graag jouw voorkeur. Je wordt ingepland op de dagen
en uren die jij beschikbaar bent!
Doorgroei naar vaste uren is mogelijk;
Salaris en de arbeidsvoorwaarden zijn conform CAO VVT;
Een salaris van minimaal €11,89 en maximaal €14,77 bruto per uur volgens schaal Hulp bij het Huishouden;
Je bouwt pensioen op via het Pensioenfonds Zorg & Welzijn;
In mei ontvang je vakantiegeld en in de maand november een eindejaarsuitkering;
Je begint met een tijdelijk contract, maar met de mogelijkheid tot omzetting naar een vast dienstverband;
Je ontvangt een medewerkerspas waarmee je kunt profiteren van kortingen bij diverse winkels en organisaties.

Bijzonderheden
Meer informatie over PGVZ vind je op onze website.
Voor meer informatie over de vacature huishoudelijke hulp Steenwijkerwold kun je bellen naar 038-3331794 en vragen
naar Gea Eggink.
Enthousiast geworden?
Solliciteren kan via de sollicitatiebutton of stuur een mailtje met CV en Motivatie naar sollicitaties@pgvz.nl
Online screening kan onderdeel uitmaken van de procedure. Gegevens die tijdens een screening worden verzameld,
worden niet langer bewaard dan noodzakelijk. Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

