Zorgplein Maaswaarden is een kleine, dynamische (thuis)zorgorganisatie in het Land van Heusden
en Altena. Wij bieden wonen met zorg en behandeling op twee locaties te weten de Notenhoff in
Andel en Wijkestein in Wijk en Aalburg en aan cliënten thuis in de hele regio.
Dagelijks bieden we met ongeveer 280 medewerkers en 300 vrijwilligers een compleet pakket aan
(thuis)zorg, ondersteuning en hulpverlening aan 236 cliënten. In ons werk staat de zorg voor
onze cliënten en hun mantelzorgers centraal. Dat doen wij vanuit de visie ‘genormaliseerd wonen’
waarbij het welzijn van de cliënt voorop staat. Toe aan een volgende of een nieuwe uitdaging?
Binnen de organisatie ontstaat een vacature voor de functie van

Medewerker Welzijn Plus / Activiteitenbegeleider
16-24 uur per week

(verdeeld over 3-4 dagen per week/ incidenteel avonden/weekenden)

De werkzaamheden worden uitgevoerd op de diverse afdelingen (binnen verzorgingshuis,
verpleeghuis Somatiek en PG) en binnen de dagbehandeling.
Werkzaamheden:
Als medewerker Welzijn Plus binnen Zorgplein Maaswaarden ontwikkel je activiteiten in een klein
team die je zelfstandig uitvoert, zowel individueel als groepsgericht. Je voert intakegesprekken
met cliënten en verwerkt de relevante gegevens in het zorgdossier.
Je participeert in MDO’s / bewonersbesprekingen en je begeleidt vrijwilligers / mantelzorgers
tijdens de diverse activiteiten. Zo nodig onderhoudt je contacten met familie van onze cliënten.
Je bent flexibel ingesteld en kunt zowel binnen de Dagbesteding als binnen het Verzorgings- en
Verpleeghuis met veel plezier, inzet en enthousiasme je werk doen. Collega’s weten je te
vinden en andersom is dat precies zo. Jij bent een volwaardig lid van het (zorg)team en je bent
helemaal op je plaats in een intramurale setting. Het omgaan met de doelgroep ouderen geeft
je energie en voldoening maar vooral heel veel plezier in je werk.
En dat merken onze cliënten elke dag!
Wij vragen:
Ben jij op zoek naar een nieuwe uitdaging en in het bezit van een voor de functie relevant
diploma op niveau 4 (MBO-activiteitenbegeleiding of gelijkwaardig)?
Heb je affiniteit en aantoonbare ervaring met de doelgroep ouderen en kun je zelfstandig werken
en verantwoordelijkheid nemen?
Ben jij die betrokken, daadkrachtige, sociaal vaardige, initiatiefrijke en enthousiaste
persoonlijkheid? Dan zijn wij op zoek naar jou en ben je vanaf dag 1 welkom om ons team te
komen versterken.
Wij bieden:
Wat Zorgplein Maaswaarden biedt is een uitdagende functie binnen een inspirerende
werkomgeving, waarin ruimte is voor zelfontplooiing en ontwikkeling.
Wij bieden een overeenkomst voor 16-24 uur per week met uitzicht op een contract voor
onbepaalde tijd en een marktconform salaris conform de cao VVT in FWG 40. Daarnaast kent
Maaswaarden aantrekkelijke regelingen en incentives.
Reageren:
Nadere informatie over de functie is te verkrijgen bij Lorna de Vos of Brogitta Wolvers,
teamleiders zorg (0416-698400) Belangstellenden verzoeken wij hun schriftelijke sollicitatie
(korte brief en CV) te sturen aan: Zorgplein Maaswaarden, t.a.v. Hanny Sips, P&O, Azaleastraat
26, 4261 CW Wijk en Aalburg. Mail: h.sips@maaswaarden.nl

