Vacature
Voor onze doelgroep zelfstandig wonende oudere Doven,
zijn wij op zoek naar
De Gelderhorst is het enige
centrum voor oudere Doven
in Nederland. We zijn een
financieel gezonde en
zelfstandige organisatie met
180 medewerkers (ca. 100
fte). We hebben een unieke
positie als cultuurdrager van
de oudere Doven in
Nederland en zijn hét
expertisecentrum op het
gebied van oudere Doven
zowel nationaal als
internationaal.
Wij bieden huisvesting,
verzorging, verpleging en
dienstverlening.
-

54 plaatsen Zorghuis,
22 plaatsen verpleeghuis
PG,
81 appartementen
zelfstandig wonen,
dagrecreatie in Ede.

De Gelderhorst
Willy Brandtlaan 40,
6716 RK Ede
telefoon
0318 – 69 81 00
e-mail
info@gelderhorst.nl
website
www.gelderhorst.nl

Verzorgenden
(16-32 uur)
Functie-informatie:
Op het terrein van De Gelderhorst staan drie woontorens met 81
appartementen voor Zelfstandig Wonen. De appartementen zijn
bedoeld voor oudere Doven vanaf 50 jaar. Wij zoeken voor
Zelfstandig Wonen verzorgenden/woonbegeleiders, die vanuit een
geïntegreerd team van verpleegkundigen, verzorgenden,
begeleiders en huishoudelijke medewerkers, ondersteuning,
verzorging en begeleiding bieden aan deze doelgroep.
De Gelderhorst is bezig met het realiseren van nieuwbouw.
Hierdoor zal het aantal appartementen op termijn worden
uitgebreid met 7 zorgappartementen en 36 appartementen
Zelfstandig Wonen.
Wij zoeken medewerkers die:

in het bezit is van minimaal een diploma
verzorgende/woonbegeleider niveau 3;

ervaring hebben met ouderenzorg;

zelfstandig en in teamverband kunnen werken;

mee willen denken in de verdere ontwikkeling van extramurale
zorgverlening en woonbegeleiding;

bereid zijn alle diensten te draaien (diensten zijn van 07.00 –
15.30 uur / 15.00 23.30 uur / 08.00 – 11.00 uur) ook in het
weekeinde;

bereid zijn zich (verder) te verdiepen in de dovencultuur en de
Nederlandse gebarentaal te leren en/of gebarentaalvaardig is
(doof/horend/slechthorend).
Wij bieden:

een uitdagende functie;

een salaris conform CAO VVT, schaal 35;

een contract voor 1 jaar met de intentie tot een vaste
aanstelling;

(interne) communicatiecursussen (gebarentaal);

scholing, workshops om je te ontwikkelen;

het aantal contract uren is in overleg.
Bij een aanstelling wordt een VOG verklaring gevraagd.
Graag in de brief aangeven hoeveel uur u wilt werken.
Informatie
Voor informatie over de vacature kun je contact opnemen met
afdeling P&O, tel 0318-698100 of peno@gelderhorst.nl
Je sollicitatiebrief met curriculum Vitae kun je voor 15 september
richten aan P&O, De Gelderhorst, Willy Brandtlaan 40, 6716 RK Ede
of per email naar peno@gelderhorst.nl.

