WOONASSISTENT / LOCATIE IN OVERLEG / 5-10 UUR
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Elver
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In overleg

Werkveld

Gehandicaptenzorg

Opleidingsniveau

Niet van toepassing

Arbeidstijd

Part time

Uren van

5

Uren tot

10

Arbeidsovereenkomst

bepaalde tijd, voor de duur van 1 jaar, mogelijkheden voor vast
dienstverband

Externe url

Bekijk
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Woonassistent

Publicatiedatum
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68325

Over de locatie
In overleg

Wat ga je doen?
Je gaat aan het werk voor Elver binnen regio Nieuw-Wehl, Laag-Soeren en/of Arnhem, dit kan zijn tijdelijk binnen een vast
team of op flexibele basis binnen verschillende teams. Als Woonassistent ondersteun jij zelfstandig werkende teams binnen
de doelgroepen (intensieve) verzorging of begeleiding.
Waarom hier werken?
Wij bieden jou de kans om verschillende groepen binnen Elver te leren kennen, voordat je aan een vaste groep via een
vacature gekoppeld kan worden.
Wat ga je doen?
De volgende werkzaamheden kan jij verwachten:
Jij bent verantwoordelijk voor het schoonmaken van een woning. Denk hierbij aan de woonkamer, slaapkamers,
keuken, gangen en badkamers.
Daar waar dat kan doe je datsamen of in de nabijheid van onze bewoners. Binnen elk team wordt gekeken waar de
Woonassistent het beste kan bijdragen aan een gewoon leven voor onze bewoners.
Naast schoonmaakwerkzaamheden kan jou worden gevraagd om te ondersteunen bij andere werkzaamheden
zoals het helpen bij het ontbijt, helpen bij de was of samen met bewoners boodschappen doen. Dit spreek je af
samen met je collegas binnen het zorgteam.
Tijdens jouw sollicitatiegesprek kijk je met ons samen naar jouw wensen en de mogelijkheden binnen Elver.
Wat vragen wij van jou?
Je bent flexibel inzetbaar voor dagdiensten doordeweeks (waar nodig avonddiensten denk hierbij aan het
ondersteunen bij het koken). Eventueel kan er gevraagd worden of je in het weekend kan werken of tijdens de
feestdagen.
Je haalt plezier uit je schoonmaakwerk en voelt je verantwoordelijk voor een prettige en schone woonomgeving.

Je bent sociaal en vindt het leuk om contact te maken met onze bewoners (warm hart). Je bent een enthousiaste en
vrolijke persoonlijkheid en weet hiermee een bijdrage te leveren aan een prettige sfeer op de woning.
Je vindt het leuk om samen met het team de ontwikkeling naar een gewoon leven op te pakken en stelt je hierin
flexibel op.
Je hebt praktische ervaring op het gebied van schoonmaakwerkzaamheden.
Je beheerst de Nederlandse taal (spreken en lezen).
Wat bieden wij jou?
Samen met ons stem jij jouw contract af tussen de 5 tot 10 uur per week (mogelijk meer uur in de toekomst).
Zodra je bent aangenomen krijg je de kans om verschillende (online) cursussen te volgen.
Elver is een organisatie die volop in ontwikkeling is. In eerste instantie krijg je een arbeidsovereenkomst voor de duur
van een jaar en als het van beiden kant goed bevalt dan zetten wij deze graag om naar onbepaalde tijd.
Je krijgt een Chromebook van Elver die je zolang je bij Elver werkt voor werk en privé mag gebruiken.
Als Woonassistent word jij op basis van jouw opleiding en ervaring ingeschaald in FWG 15 tussen de €1.609,- en
€2.226,- bruto per maand bij een fulltime dienstverband (36 uur per week).
Voor Elver is het van belang dat jij in het bezit bent van een VOG, deze vragen wij graag voor je aan.
Vervolg?
Herken jij jezelf hierin? Dan maken we graag kennis met jou! Wil je eerst antwoord op je vragen? Bel of stuur een Whatsapp
via 06-12401469, dan neemt Lieke van Halteren contact met je op.
Zodra jij gesolliciteerd hebt nemen wij binnen 5 werkdagen contact met je op.
Meer info
Flexbureau
06-12401469
Flexbureau@elver.nl

