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Net zoals Thuis, Leven naar Wens     

VERZORGENDE   IG 

 

 

VACATURE  WOONKAMERASSISTENT 

Huize te Gaste 

Wij nemen het welzijn van onze 

gasten en bewoners als vertrekpunt 

in onze zorg en spreken daarom 

over welzijn en zorg. Eigen regie en 

autonomie van onze gasten en 

bewoners staan centraal.  

Wij werken in de dagelijkse praktijk 

met de 10 klantbeloften vanuit 

Kwaliteit@, afgeleid van het 

landelijk kwaliteitskader 

verpleeghuiszorg, en zijn in ons 

ECD verwerkt. Door dagelijks te 

werken vanuit de klantbeloften 

waarborgen we de kwaliteit van 

Huize te Gaste. 

 

 

 

Wij bieden u: 

• Afwisselende baan 

• Salaris conform cao VVT 

• Mogelijkheid om te leren en 

verder te ontwikkelen 

 

 

 

Om onze huiselijke sfeer te beleven, 

kijk eens op onze website 

www.huizetegaste.nl of neem 

contact op met Rita Lamers via 

onderstaande contactgegevens.  

Interesse in deze vacature? 
Aarzel niet en stuur je CV en 

motivatie naar: 
contact@huizetegaste.nl 

 

Sollicitatieprocedure: 
  Kennismakingsgesprek             Meeloop dag         Tweede gesprek                        Indiensttreding 
  

Als woonkamerassistent(e) ben je de rots in de branding voor onze 
bewoners. Je zorgt voor het vaste dagritme en je hebt een belangrijke rol in 
het welbevinden van de bewoners. Daarnaast verzorg je het eten/drinken, 
de was, een veilige en huiselijke sfeer, kortom je runt een groot huishouden. 
 
Je denkt en handelt vanuit de visie “Net zoals thuis, leven naar wens” & 
klantbeloften én je voelt je verantwoordelijk voor het welzijn van de 
bewoners.  
 
Als teamspeler ben je gericht op samen te werken met collega’s en naasten. 
Je streeft er naar om je deskundigheid te ontwikkelen en met plezier te 
werken.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Je bezit de volgende competenties: 

 
Communicatieve vaardigheden: Draagt bij aan een open 
communicatiecultuur door je feedbackvaardigheden toe te passen en naar 
elkaar te luisteren. Ideeën en informatie kun je zowel mondeling als 
schriftelijk duidelijk overbrengen. 
Probleemoplossend vermogen: We maken problemen bespreekbaar en 
samen zoeken naar alternatieve oplossingen. 
Kwaliteitsgericht: Je werkt vanuit de HACCP richtlijnen.   
Je hebt kennis over de benaderingswijzen bij dementie. 
Inzet en flexibiliteit: Je stelt je betrokken op en bent flexibel bij 
veranderende omstandigheden. Je hebt een actieve rol in het streven naar 
werkplezier. 
Invoelend vermogen: Je bent je bewust van de invloed van je eigen gedrag 
op de gevoelens en behoeften van anderen. 
 
 
 
 
 
 

http://www.huizetegaste.nl/

