
Woonbegeleiders Woongroep2000

Woongroep 2000 is een woonvorm (ouderinitiatief) waar 14 mensen met een 
verstandelijke e/o lichamelijke beperking wonen.
PGVZ biedt zorg en begeleiding aan deze bewoners. Voor deze woongroep zoeken wij 2 
woonbegeleiders (2 x 16 uur / uren nader overeen te komen).

Wil je meer info over Woongroep 2000, neem dan een kijkje op de website: 
http://www.woongroep2000.nl/

Je bent verantwoordelijk voor: 
 Uitvoeren van begeleidings- en verzorgende werkzaamheden
 Organiseren, begeleiden en verrichten van activiteiten
 Zorg dragen voor een aangename en huiselijke sfeer tijdens de dagelijkse 

activiteiten
 Onderhouden van interne contacten (w.o. een goede overdracht)

Wij zoeken iemand die:
 in het bezit is van een diploma SPH, SPW 3 of 4, of MMZ 3 of 4
 zelfstandig, oplettend, sociaal vaardig is
 beschikt over empathisch vermogen
 goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid heeft
 doorzettingsvermogen heeft, flexibel en stressbestendig is
 ervaring heeft in de gehandicaptenzorg
 bereid is om extra in te vallen bij ziekte en vakantie.
 kan werken in de driehoek: ouder-bewoner-medewerker (vanaf april biedt PGVZ 

een speciaal ondersteuningsprogramma om de samenwerking in de driehoek te 
verdiepen).

Wij bieden:
 Salaris en de arbeidsvoorwaarden zijn conform CAO VVT, je neemt deel in het 

Pensioenfonds Zorg & Welzijn.
 Fijne werkomgeving / dynamisch team
 Medewerkerspas waarmee je kunt profiteren van kortingen bij diverse bedrijven 

(o.a. collectiviteitsregeling ziektekostenverzekering)
 Je wordt gekoppeld aan een vaste medewerker, die jou wegwijs maakt in de 

woning.
Geïnteresseerd?
Brief en cv kun je mailen naar sollicitaties@pgvz.nl o.v.v. Woonbegeleider Woongroep 
2000 kenmerk: 19W01

Meer informatie of vragen?
Bel 038 3331794 en vraag naar Jan van Oudheusden of Bert Vroom (coördinator 
Woongroep 2000).

Online screening kan onderdeel uitmaken van de procedure. Gegevens die tijdens een 
screening worden verzameld, worden niet langer bewaard dan noodzakelijk.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.
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