VAKANTIEKRACHTEN IN DE ZORG (OOK WELZIJN)
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Bekijk

Informatie verkrijgen bij

KleinGeluk - Afdeling P&O Danielle van der Werf (0800-0604)

Functie(s)

Vakantiewerk algemeen
Vakantiewerk Helpende niveau 2
Vakantiewerk Verpleegkundige niveau 4
Vakantiewerk Verzorgende/IG niveau 3
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24-03-2021

Reageer voor

01-07-2021

Ingangsdatum

01-05-2021

Nummer

61756

Over de locatie
Centraal kantoor

Functieomschrijving
Wil je deze zomervakantie extra geld verdienen en ervaring opdoen?
Heb jij affiniteit met de ouderenzorg en zoek je zinvol (vakantie)werk dat aansluit bij jouw
opleiding ? Dan zoeken wij jou!
Solliciteer dan nu als Vakantiekracht bij KleinGeluk!
KleinGeluk richt zich op ouderenzorg in Apeldoorn, met een compleet aanbod van kwalitatief hoogwaardige zorg- en
dienstverlening op het gebied van wonen, welzijn, en (specialistische) zorg. KleinGeluk biedt persoonlijke en kleinschalige
zorg- en dienstverlening op maat. Persoonlijk welzijn staat hierbij voorop, vanuit onze missie: zowel voor cliënten als
medewerkers vanuit aandacht, keuzevrijheid en persoonlijke geluksmomenten iedere dag de moeite waard maken.
Voor onze woonzorgcentra, locaties kleinschalig wonen en thuiszorg zijn wij op zoek naar Vakantiekrachten in zorg- en
welzijnsfuncties met een diploma als, of die een opleiding volgen tot, helpende, Verzorgende IG verpleegkundige of
medewerker maatschappelijk zorg (MMZ).

Wat ga je doen?

ondersteuning bij de ADL zorg (in- en uit bed gaan, lichamelijke verzorging, aan- en uitkleden, toiletgang);
aan- / uittrekken van steunkousen;
helpen bij het eten en drinken;
eenvoudige wondzorg;
ondersteunen (welzijn) op een huiskamer;
ondersteunen bij het organiseren en uitvoeren van activiteiten (in de functie van medewerker welzijn);
Alle zorghandelingen die je gaat uitvoeren heb je al tijdens de praktijklessen en/of stages uitgevoerd en deze zijn met een
voldoende beoordeeld.
Afhankelijk van je studie en opleidingsjaar, zullen wij je inzetten voor de werkzaamheden die jij mag uitvoeren.
Wanneer je een opleiding richting welzijn volgt kan je ingezet worden op de dag verzorging op onze intramurale locaties.
Je kunt zelf aangeven naar welke zorg je voorkeur uitgaat;
woonzorgcentrum (somatisch of psychogeriatrie), verpleeghuiszorg of misschien is een vakantiebaan in de thuiszorg wel
iets voor jou!

Functie eisen
Je volgt één van de volgende opleidingen:
– mbo niveau 2 – helpende Zorg en Welzijn
– mbo niveau 3 – verzorgende IG / MMZ
– mbo niveau 3/4 – maatschappelijke Zorg
– mbo niveau 4 – sociaal werker
– mbo niveau 4 – verpleegkunde
– hbo-V verpleegkunde
– geneeskunde
Daarnaast heb je minimaal één stage-ervaring opgedaan, bij voorkeur in de ouderenzorg
Voor inzetbaarheid op de dagverzorging, individueel welzijn of welzijn op een huiskamer en /of het uitvoeren van
activiteiten volg je minimaal de opleiding mbo niveau 3 MMZ / SPW / Sociaal werker;
Je hebt er geen bezwaar tegen om onregelmatige diensten te draaien.
Je bent minimaal 17 jaar, kunt zelfstandig werken en vindt het leuk om met ouderen om te gaan.
Daarnaast dien je minimaal 3 weken beschikbaar te zijn (hoeft geen aaneengesloten periode te zijn) voor een afwisselende
en uitdagende baan in de periode van mei t/m september 2021.

Inschaling
Je ontvangt een tijdelijk contract voor de duur van jouw beschikbaarheid.
De uren en werkdagen worden met jou afgestemd. Het piekmoment ligt in de zomermaanden. Wij hebben dan volop werk,
maar ook buiten deze periode kun je bij ons aan de slag. Bevalt het van beide kanten goed, dan is het mogelijk om langer te
blijven werken. Je hebt dan gelijk een leuke bijbaan!

Bijzonderheden
Interesse?
Heb je interesse om vakantiewerk in de zorg te komen doen, meld je dan gelijk aan!
Wij willen graag weten wie jij bent, wat je al kan en wanneer je beschikbaar bent om te komen werken.
Je kunt je cv met begeleidende brief versturen via onze website.
Geef duidelijk aan welke weken je kunt werken en waar je voorkeur naar uitgaat!
Voor meer informatie kan je contact opnemen met de Daniëlle van der Werf, medewerker werving & selectie, bereikbaar via
de Zorglijn 0800-0604.

Wij vinden jouw privacy erg belangrijk en zorgen er daarom ook voor dat de persoonsgegevens die je met ons deelt
zorgvuldig worden behandeld. Door te solliciteren ga je ermee akkoord dat jouw persoonsgegevens worden verwerkt en
worden doorgestuurd.

