
 

 

Helpende Thuiszorg  
16 uur 

Als helpende in de thuiszorg, verleen je zorg bij klanten thuis. Onze thuiszorg is afgestemd op de benodigde 
behoefte van de klant. Wij vinden de persoonlijke band tussen klanten en medewerkers belangrijk.  
 
De thuiszorg verdelen we over de 4 wijkteams in Dordrecht. Elk wijkteam bestaat uit ongeveer 50 zorgcollega’s. Jij 
start samen met je collega’s vanuit één van onze steunpunten, dit zorgt voor een sfeer van verbondenheid en 
teamgevoel. Voordat je aan je zelfstandige route begint, neem je samen met je collega’s bijzonderheden door. 
Ondanks dat je zelfstandig werkt, sta je er niet alleen voor. Je kan altijd bij een collega terecht in geval een 
moeilijke situatie zich voordoet. Ons streven is dat jij zo veel mogelijk tijd hebt om zorg en aandacht te geven aan 
onze klanten. 
 
Jouw proactieve houding, flexibele inzetbaarheid en positieve instelling zijn goede aanvullingen op het team en 
dragen bij aan een prettig woon- en leefklimaat van onze klanten. Je toont respect naar klanten en mantelzorgers, 
je staat open voor hun vragen en wensen en speelt daarop in. Daarvoor zet je jouw goede communicatieve en 
sociale vaardigheden in.  
 
Wat verwachten wij van een nieuwe collega 
• Een mbo-diploma Helpende zorg en welzijn (niveau 2). 
• Een landelijk erkend medicatiecertificaat voor extramurale zorg. 
 
Om bij Het Spectrum te kunnen werken, ben je verplicht om een VOG (Verklaring Omtrent het Gedrag) in te 
leveren. De aanvraagkosten vergoeden we achteraf. 
 
Wat kun je van ons verwachten 
• Je salaris ligt conform de cao VVT (FWG 30) tussen de € 1.808 en € 2.554 bruto per maand op basis van 36 uur. 

Inschaling vindt plaats naar relevante werkervaring. 
• Een tijdelijk contract voor 7 maanden met uitzicht op vast dienstverband. 
 
Informatie/Sollicitatie 
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Wijkmanager Wijkverpleging & Welzijn Paul Roodnat, 078 649 
21 11 of e-mail p.roodnat @hetspectum.nl.  
Solliciteren kan via het sollicitatieformulier op onze website: www.werkenbijhetspectrum.nl. 

 
Bij gelijke geschiktheid krijgen interne kandidaten voorrang op deze procedure 
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