
 
 

Solliciteer nu op een baan als woonbegeleider met zorgtaken  

Aliantus staat voor zorgeloos en comfortabel wonen in een kleinschalig gebouw dat altijd centraal in 

een dorp of stad ligt. Midden in de maatschappij met alle faciliteiten om de hoek. Het is zorgeloos 

wonen omdat servicediensten zoals wassen en strijken, schoonmaken en maaltijden uit eigen keuken 

zijn inbegrepen. Bij Aliantus is bovendien 24 uur per dag toegewijde zorg en persoonlijke aandacht 

beschikbaar. Aliantus biedt zo een eigentijds alternatief voor het traditionele verzorgings- of 

verpleeghuis. Hier krijgt de bewoner service, zorg en ondersteuning naar behoefte. Op een manier die 

past. Zodat de bewoner zelf de regie heeft. Onze visie is gebaseerd op het Planetree model: wij geven 

betrokken, liefdevolle en kwalitatief hoogwaardige zorg én service in een inspirerende omgeving! In 

hartje Zeist staat Aliantus Oud Seyst en sinds november 2017 zijn de deuren geopend. In Aliantus Oud 

Seyst zijn 20 twee- en driekamer appartementen en 6 studio’s voor mensen met een somatische 

hulpvraag en 12 studio’s voor mensen met dementie. 

Wij zijn op zoek naar een enthousiaste en mensgerichte  

woonbegeleider met zorgtaken in de ochtenduren 

(28 uur verdeeld over 4 dagen volgens rooster) 

Ben je 17 jaar of ouder en op zoek naar een baan in de ouderenzorg  dan ben je bij Aliantus aan het 

juiste adres. 

Volg je een zorgopleiding of een medische studie dan nodigen wij je uiteraard ook uit te reageren. 

Wat ga je doen? 

Je gaat in de ochtenduren aan de slag en zal de eerste 3,5 uur zorgtaken uitvoeren. Aansluitend werk 
je in de woonkamer als woonbegeleider en assisteer je de activiteitenbegeleider en de gastvrouw. 

 In deze functie geef je dus eenvoudige persoonlijke verzorging en begeleiding. Tevens ondersteun en 
begeleid je bewoners. Na een inwerkperiode voer je dit zelfstandig uit. Je levert een bijdrage aan het 
creëren van een prettige dag en sfeer in het huis. 

Wij zoeken voor 4 dagen in de week een collega. Werktijden zijn van 7.00 tot 14.30 uur.  

Je vormt met andere collega’ s een team van woonbegeleiders die intensief samenwerken met de 
gastvrouwen en de zorgmedewerkers. 

Wil je een schat aan ervaring op doen in een leuk team met een aantrekkelijk salaris dan nodigen we 
je van harte uit te solliciteren. 

Afhankelijk van leeftijd en ervaring varieert het uurloon van € 12,15 tot € 15,00, exclusief ORT.  

Informatie over de functie is verkrijgbaar bij Emma van Bentum, telefoonnummer 06 43137293 

Solliciteren kan door een motivatiebrief met CV te sturen naar: Emma van Bentum, Manager Zorg, 

Aliantus Oud-Seyst, Maurikstraat 49, 3701 HC Zeist of via email:  emmavanbentum@aliantus.nl  
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