Vacature assistent welzijn/huishoudelijk medewerker Wonen bij PPZ/GRIJP
(16-24 uur)
Wie zijn wij?
Grijp, Het Leven (voormalig Passe Partout Zorg) is een organisatie die gespecialiseerd is in het bieden
van opvang, begeleiding en behandeling aan kinderen en jongeren van 4 tot en met 28 jaar met leer-,
gedrags, psychosociale en psychiatrische problemen. We zijn een jonge dynamische organisatie.
‘Betrokkenheid’ beschouwen wij als een werkwoord en een van onze belangrijkste kernwaarden. Dit
uit zich niet alleen in onze werkwijze met de doelgroep maar ook intern met elkaar. Want alleen als
we écht betrokken zijn en elkaar écht serieus nemen, zullen we samen vooruitgang voor elkaar
krijgen. We zetten ons intensief in om de ontwikkeling van medewerkers en onze organisatie te
stimuleren door ontwikkelruime te bieden en deze samen aan te grijpen.
Goede zorg valt en staat met de juiste mensen. Kracht van onze organisatie zijn onze medewerkers
met hun kernwaarden. Zonder medewerkers, geen Grijp!
Er heerst een informele sfeer met een heel goede teamspirit en grote betrokkenheid van alle
medewerkers. De medewerkers werken hier met veel ambitie, zijn gedreven en hebben passie voor
hun vak. Het is een jonge organisatie waar hard gewerkt wordt, maar ook zeker tijd is voor plezier.

Zijn wij op zoek naar jou?
Vanaf medio mei 2018 biedt Grijp op de locatie Ruijsstraat 20 in Panningen een compleet traject van
woonbegeleiding waarbij (jong)volwassenen in verschillende fases worden begeleid naar zo
zelfstandig mogelijk wonen.
Hiervoor zijn we op zoek naar een Assistent welzijn die ons team wil komen versterken.
Werkzaamheden:
*
Draagt zorg voor orde in en reinheid van de algemene ruimten
*
Draagt zorg voor voorraadbeheer levensmiddelen
*
Draagt zorg voor voorraadbeheer schoonmaakartikelen
*
Draagt zorg voor voorraadbeheer gebruiksartikelen (keuken, schoonmaak, e.d.)
*
Draagt zorg voor bereiding warme maaltijd (samen met cliënten)
*
Draagt bij aan een prettige woonomgeving voor onze cliënten
*
Signaleert van belang zijnde situaties en informeert de woonbegeleider hierover

*
Ondersteunt op aanwijzing van woonbegeleider de cliënt(en) bij Algemene Dagelijkse
Levensbehoefte en neemt hierin een coachende/begeleidende rol in.
Opleiding:
*
Afgeronde zorgopleiding op niveau 1 of 2
*
Kennis van HACCP en voeding
*
Ervaring en/of een sterke affiniteit met de doelgroep is een pre.
Kernkwaliteiten:
*
Betrokken
*
Assertief
*
Representatief
*
Integer
Competenties:
*
Professionele distantie m.b.t. doelgroep
*
Een proactieve en zelfstandige houding
*
Een integere en correcte instelling ten aanzien van de cliënten en cliëntgegevens
*
Goede contactuele vaardigheden
*
Affiniteit met huishoudelijke werkzaamheden
*
Kan cliënten motiveren en enthousiasmeren

Wij bieden
Je start met een dienstverband van 1 jaar en gaat tussen de 16 en 24 uur per week werken. Bij goed
functioneren en wederzijdse tevredenheid wordt je arbeidsovereenkomst verlengd en is er uitzicht
op een vast dienstverband. Cao Sociaal Werk, Schaal 1: Assistent Welzijn/Huishoudelijk medewerker
Cao Sociaal Werk, Schaal 1: Assistent Welzijn/Huishoudelijk medewerker
Heb je interesse in deze functie stuur dan een korte motivatie en jouw CV voor 20 maart 2018 naar
Bart Versleijen b.versleijen@passepartoutzorg.nl.
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