Medewerker Welzijn
Stichting Zorgcentrum Oranjehof is per direct op zoek naar een enthousiaste en deskundige
Medewerker Welzijn voor 18 - 21 uur per week
Vind jij organiseren en nieuwe ideeën bedenken leuk? Dan is dit de baan voor jou!
De functie
Zit jij vol ideeën over hoe je de zorg voor het welzijn van ouderen het beste kan vormgeven?
Ben je organisatorisch en ondernemend? Dan zoeken wij jou! Je maakt deel uit van het
welzijnsteam (afdeling Wijkontmoetingscentrum en Dagbesteding voor mensen met afstand
tot de arbeidsmarkt) en bent werkzaam op de afdeling Dagbesteding voor ouderen. Dit
betekent dat je met de verzorgenden en begeleiders samenwerkt om een goede
dagbesteding te creëren voor onze bezoekers; daarnaast bied je samen met de vrijwilligers
en o.l.v. de Teammanager Zorg & Welzijn een info- en activiteitenaanbod voor de burgers in
Elspeet.
Werkzaamheden
 Het is jouw taak om onze bezoekers te begeleiden bij dagbestedings-, creatieve- en
bewegingsactiviteiten. Hierbij houd je rekening met de wensen en behoeften van de
bewoner op het gebied van welzijn.
 Je stelt activiteitenplannen op en organiseert vrijwilligersactiviteiten samen met de
burgers waar ze aan deel kunnen nemen.
 Daarnaast stel je individuele welzijnsplannen op voor onze bezoekers en observeer
en rapporteer je aan de hand hiervan.
Wat vragen we van je
 Je hebt een MBO diploma (niveau 3 of 4) op het gebied van zorg en welzijn.
 Goed bekend met de doelgroep: ouderen met psychogeriatrische en/of somatische
klachten en daarnaast op de hoogte van begeleidingsmethoden en maatschappelijke
ontwikkelingen.
 Je bent ondernemend en houdt ervan om samen met anderen allerlei activiteiten te
organiseren. Bent creatief en initiatiefrijk.
 Je voelt je thuis in een organisatie, waar de christelijke identiteit een belangrijke rol
speekt en wil daarin ook een actieve bijdrage leveren.
 Een medewerker die veel geeft om het welzijn van de ouderen.
Ons aanbod
 Een contract voor 12 maanden. Bij een wederzijdse klik verlengen we deze graag!
 Salaris conform cao VVT fwg 35, inschaling afhankelijk van opleiding/werkervaring.
 Vakantiegeld van 8% en een eindejaarsuitkering van 8,33% (13e maand).
 Flexibiliteit bij het invullen van je eigen werktijden.
 Aanbod aan ontwikkelings- en opleidingsmogelijkheden.

Wie zijn wij?
Stichting Zorgcentrum Oranjehof is een organisatie in Elspeet, waar 40 medewerkers en 250
vrijwilligers werkzaam zijn voor Zorg, Wonen en Welzijn. Een organisatie die zich kenmerkt
door een christelijke levensstijl, nauw aansluitend bij de kerken van Elspeet. Een plek waar
gezelligheid en gemoedelijkheid samengaan met professionaliteit.
Oranjehof is een centrum met allerlei vormen van Dagbesteding, daarnaast een
Welzijnsorganisatie met een Wijkontmoetingscentrum. Aan het centrum, verbonden door
een gang, staan 39 zorgappartementen, bestemd voor ouderen. Oranjehof heeft een nauwe
samenwerking met de 5 kerken in Elspeet. Diakenen maken deel uit van het bestuur.
Voor meer informatie
Voor meer informatie betreffende de functie kun je contact opnemen met Cokky de Visser,
directeur. Telefonisch bereikbaar op ma, di, do en vrij via 06-30759958. Meer informatie
over Oranjehof vind je op https://www.oranjehof.org.
Solliciteren
Stuur je sollicitatie voor de vacature van Medewerker Welzijn t.a.v. Cokky de Visser voor
donderdag 5 november a.s. via hr@oranjehof.org.
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

