Begeleiders
voor de steun die een rollator
niet kan bieden

Wat bieden wij?










Ruimte om er samen met de bewoners (volwassenen van middelbare leeftijd en senioren) een
mooie dag van te maken.
Hoe geweldig is het dat jij nu al de warmte kunt geven die jij later zelf ook wel wilt ontvangen op
je oude dag? En eigenlijk ook al wel in je eerste en tweede jeugd.
Een gouden kans om onderdeel te zijn van een enthousiast en professioneel team. Hier word je
gezien en gewaardeerd.
Hier leer je elke dag! Is dat voor jou niet genoeg? Dan kun jij je hart ophalen met de
scholingsmogelijkheden.
Je krijgt dankzij zelforganisatie volop kans om initiatief te nemen. Tenslotte weet jij wat er nodig
is voor het bieden van goede begeleiding en ondersteuning van onze cliënten.
Een contract dat qua uren past bij jouw persoonlijke situatie.
Fiscaal voordeel op de reiskosten voor je woon-werkverkeer of je nieuwe fiets,
eindejaarsuitkering, vakantiegeld en recht op onregelmatigheidstoeslag (ORT). En korting bij
enkele zorgverzekeraars.
Boost voor je vitaliteit: extra vrije uren om je duurzame inzetbaarheid te bevorderen, fiscale
voordelen op bijv. jouw sportabonnement en zelfs korting bij geselecteerde sportscholen en
kledingmerken in deze regio.

Wat bied jij?


Je zet je in om de zelfredzaamheid van de bewoners te stimuleren. Wanneer het nodig is,
ondersteun je bij de dagelijkse persoonlijke verzorging.



Je hebt affiniteit met het werken met mensen met een verstandelijke beperking. Want het is zorg
voor mensen met nèt dat beetje meer.
Zo kan er bij sommige bewoners zomaar sprake zijn van bijvoorbeeld een vorm van autisme. Of
van dementie. Voor jou een kans om de bewoner dat extra steuntje te geven, waar geen rollator
tegenop kan.
Je bent creatief, oplossingsgericht en hebt humor. Het is voor de bewoners dan ook elke keer
opnieuw een feest als jij de woning binnen stapt.
Je staat stevig in je schoenen en ook in onverwachte situaties weet jij te doen wat juist is.
Je kunt zowel zelfstandig als in teamverband werken.
Een relevante opleiding in de zorgsector op niveau 3, 4 of 5.







Wie zijn wij?
Prinsenstichting is een organisatie met lef! Zowel medewerkers, als cliënten. We vertrouwen op ieders
inzet en leren van elkaar. Gentle Teaching is de basis in de omgang met onze cliënten. Vanuit de
verbondenheid die hierbij ontstaat, geven we samen vorm aan de kwaliteit van leven. Dit doen wij
vooral in de directe omgeving van Purmerend en Zaandam
Toon jouw lef!
Stuur een what’s app naar Carla Wolgen 0653540199 Recruiter of een e-mail naar
werkenbij@prinsenstichting.nl waarom jij de persoon bent die wij zoeken! Dan is je sollicitatie gestart
en regelen we de officiële formulieren later wel…
Werk je al bij Prinsenstichting? Solliciteer dan via Afas Insite.

