Functie:

Begeleider

Locatie:

Gestel

Reizen noodzakelijk:

Binnen de wijk

Niveau/salaris:

Minimumloon

Aantal uren:

16-28 uur

HR-contactpersoon:

Petra/ Wilke

URL interne vacature:

Doel van de functie

Er voor zorgen dat oudere bewoners fijn kunnen
blijven wonen in de wijk.
Het begeleiden en aansturen van een of meerdere
mantelzorghulpen.

Functieomschrijving

ROL EN VERANTWOORDELIJKHEDEN
Het uitvoeren van eenvoudige hand- en spandiensten in- en om het huis. Het geven van aandacht en aanwezig
zijn (oppas) bij oudere bewoners die niet alleen kunnen zijn. Het verrichten van schoonmaakwerkzaamheden .
Het aanwezig zijn en uitvoeren van sociale activiteiten met oudere bewoners in huis en op externe locaties.
Te denken valt aan:
 Het uitvoeren van kleine klusjes in huis zoals lampen vervangen, aansluiten TV/Computer.
 Werkzaamheden buitenshuis zoals het verwijderen van bladeren, het opruimen en afvoeren van afval, het
aanvegen van stoep en pad etc.
 Het uitvoeren van sjouwwerkzaamheden, opruimen schuurtje/zolder, afvoeren van spullen of container
aan de weg plaatsen.
 Het aanwezig zijn en aandacht geven aan de oudere bewoner om daarmee de mantelzorger tijd en
gelegenheid te bieden om het huis uit te kunnen.
 Het uitvoeren van eenvoudige schoonmaakwerkzaamheden en andere voor de hand liggende klussen
binnenshuis tijdens het oppassen.
 Het doen van boodschappen of het uitlaten van de hond.
 Het ophalen en meenemen van de oudere bewoner naar externe locaties.
 Het assisteren bij groepsactiviteiten van ouderen georganiseerd door zorg- of woonorganisaties in de rol
van gastheer of gastvrouw.
 Het begeleiden en aansturen van ondersteuners tijdens deze taken en het maken van de juiste match
tussen hen en oudere bewoner.?????????????--- taak coördinator??
 Het begeleiden van de ondersteuner bij het wonen. ?????????--- taak coördinator?
De begeleider voert de werkzaamheden uit onder verantwoordelijkheid van de bedrijfsleider.

VEREISTEN VOOR KWALIFICATIE EN OPLEIDING
GEWENSTE VAARDIGHEDEN

De Begeleider beschikt over goede communicatieve en sociale vaardigheden, is doortastend en heeft een proactieve houding en is in staat om jongeren aan te sturen, te begeleiden en te corrigeren.
Begeleider beschikt over een fiets en is bij voorkeur woonachtig in de wijk Gestel.
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