
 

 

 

 

Helpende kleinschalig wonen 
 

20 uur per week 
 
 

Kleinschalig wonen binnen de ouderenzorg. Als helpende ondersteun je onze bewoners binnen deze 
woonvorm in huiselijke sfeer. Jij zet de wensen van de bewoners op de eerste plaats. Je geeft zorg en 
aandacht aan de ouderen vanuit een zorghart.  
 
Op zoek naar een fijne baan als helpende in de zorg? Het Spectrum heeft de juiste werkplek voor jou. 
 
Wat ga je doen 
Tijdens jouw diensten help je bij de zorgverlening aan de bewoners van onze kleinschalige woonvorm. 
Door jou kunnen ze zo lang mogelijk zelfstandig en verantwoord in hun vertrouwde omgeving wonen. 
Je werkzaamheden bestaan voornamelijk uit het ondersteunen bij lichamelijke zorg. Zelfstandig 
werken is voor jou geen probleem, maar je kan ook goed samenwerken met je collega’s van 
activiteitenbegeleiding en de huishoudelijke dienst. 
 
Wat verwachten wij van jou 

• Je bent in het bezit van het mbo-diploma Helpende (niveau 2). 

• Ervaring in de ouderenzorg is een pré. 

• Voor deze functie is een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) nodig. De aanvraagkosten vergoeden 
wij natuurlijk.  

 
Wat kun je van ons verwachten 

• Je salaris ligt conform de cao VVT (FWG 30) tussen €2.025 en €2.717 bruto per maand op basis van 
36 uur. Inschaling vindt plaats naar relevante werkervaring.  

• Een jaarcontract voor 20 uur per week. Ben jij blij met ons en wij met jou? Dan volgt aansluitend 
een vast contract.  

• Pensioenregeling bij PFZW, 8% vakantietoeslag en 8,33% eindejaarsuitkering. 
• Een aantrekkelijk meerkeuze arbeidsvoorwaarden pakket zodat je voordelig een fiets, laptop, telefoon, 

cadeaubonnen of een sportabonnement kunt aanschaffen. 

• Studieaanbod via GoodHabitz zodat je onbeperkt online kan bijleren over onderwerpen die jou 

interesseren.  

Ben je geïnteresseerd 
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Monique Kooper via m.kooper@hetspectrum.nl of 
bel naar 078 6172333. Solliciteer via het online sollicitatieformulier op www.werkenbijhetspectrum.nl. 
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