
 

 

 

 

Helpende Zorg & Welzijn 
locatie Vreedonk  

16-24 uur  
 

Ter aanvulling van onze teams zijn wij op zoek naar Helpenden die aan de slag willen gaan op onze locatie 
Vreedonk. Hier wonen ruim 90 bewoners met lichte tot zware dementie (PG). Deze bewoners hebben een 
eigen appartement en maken gebruik van diverse voorzieningen binnen de locatie.  
 
Wat ga je doen 
Als Helpende ga je onderdeel uitmaken van een team dat bestaat uit Verpleegkundigen, Verzorgenden IG, 
Helpenden, Zorgassistenten, Gastvrouwen, Activiteitenbegeleiders, Huishoudelijk medewerkers  en 
Vrijwilligers. Je werkt zowel zelfstandig als in teamverband. Met elkaar probeer je de bewoners een 
gevoel van veiligheid en geborgenheid te geven. 
  
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 bewoners. Je toont respect naar 
bewoners 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 jou 

 Je bent in bezit van het diploma Helpende Zorg & Welzijn (MBO-niveau 2). 

 Ervaring in de ouderenzorg. Bij voorkeur in een verpleeghuis op een PG-afdeling. 

 Je bent inzetbaar voor alle voorkomende diensten.  

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 cao VVT (FWG 30) tussen € 1.808,- en € 2.554,- op basis van 36 uur. Inschaling 
vindt plaats naar relevante werkervaring.  

 Een jaarcontract met uitzicht op vast dienstverband. 
 
Ben je geïnteresseerd 
Stuur je cv en motivatie via het online sollicitatieformulier op www.werkenbijhetspectrum.nl 
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Daphne Duijvelaar, Recruiter bereikbaar via  
06-82354980 of stuur een email naar d.duijvelaar@hetspectrum.nl 
 
Bij gelijke geschiktheid hebben interne kandidaten voorrang in deze procedure. 
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