
 
 

Solliciteer nu op een vakantie- of bijbaan in de zorg 
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 mensgerichte zorg: 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 driekamerappartementen voor mensen met een somatische hulpvraag en 18 
studio’s voor mensen met dementie. 

Wij zijn op zoek naar een enthousiaste en mensgerichte 
MEDEWERK(ST)ER BEDIENING RESTAURANT (6-20 uur) 

 
Heb jij:  
* Affiniteit met de ouderenzorg, je weet van aanpakken maar hebt ook geduld en brengt rust en 

gezelligheid 
* Oog voor gastvrijheid, hygiëne, service en dienstverlening 
* Passie voor de zorg en voor onze bewoners 
 
Ben jij: 
* Iemand die het leuk om in een team te werken en daar een positieve bijdrage aan kan leveren 
* Sociaal, respectvol, enthousiast en collegialiteit staat bij jou hoog in het vaandel; 
* Flexibel en bereid alle diensten te werken: dag-, avond-, weekenddiensten en op feestdagen 
* Iemand die graag organiseert en structuur aanbrengt in de dagindeling 
 
Wij bieden jou: 
* Een contract voor 6-20 uur voor bepaalde tijd. Na deze periode bekijken we de mogelijkheden. De 

uren volgens het rooster bestaan uit 4,5 of 7 uurs diensten. 
* Een salaris is conform cao VVT FWG 20 tot maximaal €2.415,28 o.b.v. 36 uur en maximaal €15,43 

per uur; 
* Een leuke werkomgeving en mooie baan waarin je volop contact kunt hebben met bewoners met 

dementie of somatisch! 
 
Wat ga je doen: 
* Je verzorgd het ontbijt, lunch en diner voor de bewoners in samenwerking met de kok 
* Je zorgt voor een gezellige en gastvrije sfeer in het restaurant en overige ruimten zoals bibliotheek 

en atelier. 
* Je begeleid de bewoners bij de maaltijden maar ook naar hun individuele-, of groepsactiviteit. 
* Je zorgt samen met je collega’s ervoor dat de bewoners een fijne dag/avond beleven 
* Indien nodig assisteer je de facilitaire dienst 
* Je bent een spin in het web en bent vaak het eerste aanspreekpunt voor bewoners én familie. Je 

verwijst iedereen door naar de juiste persoon en waar mogelijk beantwoord jij vragen zelf 
* Je ontvangt op gepaste wijze bezoekers van Aliantus en beantwoord de telefoon 



 
 
Is dit wat past bij jou? 
Dan ontvangen we heel graag jouw cv inclusief een motivatiebrief voor deze leuke functie. Indien je 
meer informatie wenst over deze vacature kun je contact opnemen met Yvonne van de Berg, 
Coördinator Team service 
 
Soort dienstverband:  Parttime, Bepaalde tijd 
Salaris:    Vanaf €1.863,00 per maand 
Soort dienstverband:  Deeltijds, Tijdelijk, Seizoenswerk 
Contractduur:  7 maanden 
Parttime uren:   6-20 per week 
Salaris:    Vanaf € 1.863,00 per maand 
Werkschema:  Avonddienst, dagdienst, weekendbeschikbaarheid, werken op feestdagen 
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