Helpende
Als helpende (niveau 2/2+) bij Aliantus heb jij de taak om onze bewoners te ondersteunen en te begeleiden. Dit
betekent dat je verantwoordelijk bent voor de persoonlijke zorg, begeleiding en verpleging. Daarnaast lever je
een directe bijdrage aan het creëren van een prettige (werk)sfeer in ons mooie huis.
Jouw werkzaamheden als Helpende bestaan uit het uitvoeren van de activiteiten die in het zorgleefplan van de
bewoners zijn opgenomen. In voorkomende gevallen verricht je ook enkele huishoudelijke taken.
Je signaleert en inventariseert de wensen, de behoeftes en de knelpunten. Samen met de bewoners en
collega’s denk je in oplossingen. Uiteraard binnen de mogelijkheden die er zijn.
Als helpende werk je nauw samen met de verzorgenden en woonbegeleiders en rapporteer je belangrijke
zaken in het zorgleefplan.
Vanuit interesse en behoefte zal een aspect uit het takenpakket jouw specifieke aandacht kunnen hebben Als
dat nodig is denken je collega’s en Manager Zorg (Emma van Bentum) graag met je mee, we staan immers met
elkaar voor goede zorg en service!
Ons ideaalprofiel:
•
•
•
•
•
•

Afgeronde helpende niveau 2/2+ opleiding;
Bij voorkeur al enige jaren ervaring met de doelgroep (ouderen met fysieke en/of klachten van
dementie);
Een zorgspecialist die onze visie op kwaliteit deelt volgens de methodiek van Kwaliteit@
zie: https://www.welzijnindezorg.nl/kwaliteitat/kwaliteitat;
Je beschikt over een sociaal en respectvol karakter en hebt oog voor gastvrijheid, service en
dienstverlening;
Iemand die enthousiast is om alle diensten te werken: dag-, avond-, en nachtdiensten;
Een zorgspecialist die flexibel ingesteld is en waarde hecht aan een goede persoonlijke verzorging.

Voor jou:
•
•
•
•
•
•

Inspirerend en modern huis met unieke faciliteiten zoals een bibliotheek, lounge, tuin, plataan en een
restaurant (met chefkok);
Het uitwisselen van kennis en ervaring staat centraal;
Een onbepaalde tijd contract na een succesvolle proeftijd van twee maanden voor maximaal 28 uur
per week;
Een tekenbonus wat neerkomt op een half maandsalaris;
De functie is ingedeeld in FWG 25-30 van de CAO VVT;
Een Rituals welkomstpakket.

Aliantus
Wij staan voor zorgeloos en comfortabel wonen in een kleinschalig huis 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.
Wij bieden een eigentijds alternatief voor het traditionele verzorgings- of verpleeghuis wat zich kenmerkt voor
toegewijde zorg en persoonlijke aandacht voor 24 uur per dag. De bewoner staat centraal en krijgt service, zorg
en ondersteuning naar behoefte. Kortom, op een manier die past zodat de bewoner zelf de regie heeft.
Onze visie is gebaseerd op de methodiek van Kwaliteit@ (welzijn in de zorg) waarbij 10 klantbeloftes centraal
staan. Wij geven betrokken, liefdevolle en kwalitatief hoogwaardige zorg én service in een inspirerende
omgeving!

In hartje Zeist is Aliantus Oud Seyst sinds november 2017 gevestigd. Wij beschikken over 20 twee- en
driekamerappartementen voor mensen met een somatische en/of cognitieve hulpvraag en 18 studio’s voor
mensen met dementie.
Enthousiast geworden?
Solliciteren kan door te mailen naar emmavanbentum@aliantus.nl of door te bellen naar 06- 43137293. Emma
van Bentum, onze zorgmanager, zal binnen twee werkdagen contact met je opnemen!

