Huishoudelijke Medewerker Thuiszorg M/V (part time)
Acteon Thuiszorg BV zoekt huishoudelijk medewerkers met affiniteit voor de thuiszorg. Als
huishoudelijk medewerker ben vaak verantwoordelijk voor de eerste kennismaking van cliënten
van thuiszorg. In de totale keten van zorg is jouw ondersteuning en waarneming van belang
voor proces en cliënten.
Wie zijn wij?
Acteon Thuiszorg BV is een nieuwe thuiszorgorganisatie, actief in de omgeving Nijmegen,
Tilburg, Oss, Boxmeer, Eindhoven en de Peel. De kleinschaligheid van Acteon Thuiszorg zorgt
voor een prettige zorgverlener-cliënt relatie. Acteon Thuiszorg streeft naar een hoge
betrokkenheid van haar medewerkers. Hierbij zijn kwaliteit, een prettige werksfeer en
klantgerichtheid de belangrijkste uitgangspunten van de dienstverlening zijn.
De functie:
Als huishoudelijk medewerker ben je als eerste verantwoordelijk voor het verrichten van
huishoudelijke ondersteuning bij mensen thuis. Dit doe je op een zelfstandige en professionele
manier. Je bepaalt m.b.v. richtlijnen en in overleg met de cliënt en je leidinggevende welke
werkzaamheden er worden uitgevoerd. De werkzaamheden kunnen verschillen per gemeente
maar toilet, badkamer en keuken zullen altijd de nodige aandacht krijgen qua werkzaamheden.
Verder behoren stof afnemen, stofzuigen en dweilen tot de werkzaamheden welke bij cliënten
thuis worden uitgevoerd. Waarneming van de welgesteldheid van de cliënt behoort tot de
verantwoordelijkheden. Grote veranderingen bespreek je met je leidinggevende welke
vervolgens met de juiste instanties kan overleggen. Signalering kan onderdeel (worden) van de
werkzaamheden indien cliënten meer of andere ondersteuning nodig hebben.
Profiel:
Opleiding is minder belangrijk dan een goede werkmentaliteit en het hebben van sociale
vaardigheden. Je spreekt goed (genoeg) Nederlands en hebt een zorgzame instelling.
Tegelijkertijd hou je voldoende afstand om je professioneel op te stellen. Je bent zelfstandig en
durft verantwoordelijkheid te nemen als het nodig is. Je hebt affiniteit met (vooral) ouderen en
andere kwetsbare doelgroepen
Wat bieden wij?
•

Een zelfstandige en verantwoordelijke functie

•

Zo veel mogelijk vaste cliënten

•

Zo veel mogelijk cliënten in jouw regio

•

Mogelijkheden tot verdere opleidingen in het vakgebied

•

Ondersteuning vanuit het hoofdkantoor

•

Een salaris conform CAO VVT incl. eindejaarsuitkering

Interesse?
•

Graag ontvangen wij digitaal jouw C.V. (bij voorkeur met foto) met korte motivatie via
werken@acteonthuiszorg.nl

