Vacature student gezondheidszorg, 18 uur, vrijdag, zaterdag en zondag - Bilthoven

Wij zijn op zoek naar iemand die studeert aan de universiteit of een Mbo- of Hbo-opleiding en graag
ervaring wil opdoen in de gezondheidszorg. Je hebt het hart op de goede plek en een mentaliteit van
aanpakken en je wilt graag werken met senioren in onze bijzondere leefgemeenschap.
De bewoners van Huize Het Oosten richten hun leven op hun eigen manier in, in een huur- of
koopappartement op ons landgoed en hebben daarbij soms professionele en liefdevolle zorg nodig.
Jij bent de persoon die hen ondersteunt zodat zij zo goed mogelijk zelf de regie kunnen blijven
voeren. Je ondersteunt een aantal bewoners bij de verzorging van de maaltijden en lichte
huishoudelijke taken.
Wat ga je doen?
-je werkt op vrijdag, zaterdag en/of zondag van 8.00 uur tot 14.00 uur
-Je verzorgt ontbijtjes en lunches, schenkt koffie en thee en verleent hand- en spandiensten
-Je rapporteert zorgvuldig aan collega’s als je signalen ziet waarover je je zorgen maakt
-Je werkt goed samen met collega’s, vrijwilligers en mantelzorgers
-Je draagt bij aan kwaliteitsverbeteringen in je team

Wat vragen we van je?
-Een positieve instelling en flexibiliteit
-Kennis willen nemen van en respect voor de maçonnieke waarden
-Initiatief tonen en communicatief zijn
-Studerend aan een universitaire, Mbo- of Hbo-opleiding

Wat bieden wij jou?
-Marktconforme salariëring (CAO VVT)
-Een inspirerende werkomgeving waarin ontwikkelen en leren centraal staan
-Gunstige secundaire arbeidsvoorwaarden (collectieve zorgverzekering, jaarcontract,
pensioenregeling)

Interesse?
Stuur je motivatie en CV naar Wilma van Eijk, weijk@huizehetoosten.nl, wij zorgen voor een vlotte
procedure.
Inhoudelijke vragen of een dagje meelopen?
Bel Wilma via het algemene telefoonnummer 030-2744600, zij beantwoordt met plezier al je vragen.

Over Huize het Oosten
Huize Het Oosten biedt de gelegenheid volledig onafhankelijk en vrij te wonen op een unieke
woonlocatie. In een inspirerende gemeenschap, gebaseerd op de maçonnieke waarden, kan men
het leven naar eigen wens vormgeven. Mocht het nodig zijn dan is er professionele en liefdevolle
zorg nabij.

