Het Luwtehuis in Ureterp opent op 1 juni de deuren!
Het Luwtehuis biedt in een kleinschalige woonzorgvoorziening 24 uur per
dag, 7 dagen per week begeleiding en verzorging aan 20 mensen met een
verstandelijke beperking, al dan niet in combinatie met een lichamelijke
beperking. Bewoners van Het Luwtehuis staan zoveel mogelijk middenin het
dagelijks leven in en rondom het huis. Dagactiviteiten worden in en nabij het
huis georganiseerd en sluiten hier ook naadloos bij aan. De bewoners hebben
een indicatie voor zorg vanuit de Wet Langdurige Zorg.

Voor Het Luwtehuis zijn wij op zoek naar enthousiaste

verzorgenden IG/verpleegkundige
die de bewoners een fijn thuis wil bieden.
Functieomschrijving:

Je biedt verzorgende en begeleidende ondersteuning aan de hand van het ondersteuningsplan. De kwaliteit
van ondersteuning van zorg, wonen en dagbesteding valt onder verantwoordelijkheid van jou en je
collega’s. Je verricht voorbehouden en risicovolle handelingen waarvoor je bevoegd en bekwaam bent.
Volgens rooster draai je mee in alle diensten, waaronder slaap- en bereikbaarheidsdienst. Je herkent
wijzigingen in gedrag, rapporteert dit en onderneemt hierop actie. Je onderhoudt contact met de familie
of mentoren van de bewoners.

Functie-eisen:

• Diploma verzorgende IG/verpleegkunde
• Je kunt zowel zelfstandig als in teamverband werken
• In bezit van goede communicatieve en sociale vaardigheid ten behoeve van een respectvolle omgang met
de bewoners en hun verwanten, collega’s en externe hulpverleners
• Je bent enthousiast en creatief in het bedenken van passende oplossingen

Wat bieden wij:

• Een professionele werkomgeving in een klein team
• Duidelijke kaders maar voldoende ruimte voor ontwikkeling
• Randvoorwaarden zodat je topzorg kunt leveren
• Een bijzondere werkomgeving
• De salariëring en arbeidsvoorwaarden zijn conform CAO

Interesse?

Voor informatie kun je contact opnemen met Jan van der Meer, bereikbaar via telefoonnummer
06-44 32 19 64. Solliciteren kan tot 23 maart. De sollicitatiegesprekken zullen plaatsvinden in
de week van 6 april. Je kunt je sollicitatie sturen naar info@hetluwtehuis.nl

>>

meer vacatures

Het Luwtehuis in Ureterp opent op 1 juni de deuren!
Het Luwtehuis biedt in een kleinschalige woonzorgvoorziening 24 uur per
dag, 7 dagen per week begeleiding en verzorging aan 20 mensen met een
verstandelijke beperking, al dan niet in combinatie met een lichamelijke
beperking. Bewoners van Het Luwtehuis staan zoveel mogelijk middenin het
dagelijks leven in en rondom het huis. Dagactiviteiten worden in en nabij het
huis georganiseerd en sluiten hier ook naadloos bij aan. De bewoners hebben
een indicatie voor zorg vanuit de Wet Langdurige Zorg.

Voor Het Luwtehuis zijn wij op zoek naar enthousiaste

begeleiders en activiteitenbegeleiders
die de bewoners een fijn thuis wil bieden.
Functieomschrijving:

Je biedt verzorgende en begeleidende ondersteuning aan de hand van het ondersteuningsplan. De kwaliteit
van ondersteuning van wonen, de dagbesteding en invulling van vrijetijd valt onder verantwoordelijkheid
van jou en je collega’s. De dagbestedingsactiviteiten en invulling van de vrije tijd worden zowel binnenshuis
als buiten de voorziening door jou georganiseerd. Volgens rooster draai je mee in alle diensten, waaronder
slaap- en bereikbaarheidsdienst. Je herkent wijzigingen in gedrag, rapporteert dit en onderneemt hierop
actie. Je onderhoudt contact met de familie of mentoren van de bewoners.
Functie-eisen:
• Diploma sociaal pedagogische opleiding (of vergelijkbaar), op minimaal MBO niveau 3
• Je kunt zowel zelfstandig als in teamverband werken
• In bezit van goede communicatieve en sociale vaardigheid ten behoeve van een respectvolle omgang met
de bewoners en hun verwanten, collega’s en externe hulpverleners
• Je bent enthousiast en creatief in het bedenken van passende oplossingen

Wat bieden wij:

• Een professionele werkomgeving in een klein team
• Duidelijke kaders maar voldoende ruimte voor ontwikkeling
• Randvoorwaarden zodat je zorg kunt leveren
• Een bijzondere werkomgeving
• De salariëring en arbeidsvoorwaarden zijn conform CAO

Interesse?

Voor informatie kun je contact opnemen met Jan van der Meer, bereikbaar via telefoonnummer
06-44 32 19 64. Solliciteren kan tot 23 maart. De sollicitatiegesprekken zullen plaatsvinden in
de week van 6 april. Je kunt je sollicitatie sturen naar info@hetluwtehuis.nl

>>

meer vacatures

Het Luwtehuis in Ureterp opent op 1 juni de deuren!
Het Luwtehuis biedt in een kleinschalige woonzorgvoorziening 24 uur per
dag, 7 dagen per week begeleiding en verzorging aan 20 mensen met een
verstandelijke beperking, al dan niet in combinatie met een lichamelijke
beperking. Bewoners van Het Luwtehuis staan zoveel mogelijk middenin het
dagelijks leven in en rondom het huis. Dagactiviteiten worden in en nabij het
huis georganiseerd en sluiten hier ook naadloos bij aan. De bewoners hebben
een indicatie voor zorg vanuit de Wet Langdurige Zorg.

Voor Het Luwtehuis zijn wij op zoek naar enthousiaste

facilitair medewerkers
die de bewoners een fijn thuis wil bieden.
Functieomschrijving:

Je zorgt voor een schoon en fris Luwtehuis. Je vraagt de bewoners om mee te helpen bij dagelijkse
schoonmaakwerkzaamheden die je uitvoert en stemt dit af met je collega’s. Je wordt betrokken in de
activiteiten die dagelijks worden aangeboden, je doet dit samen met andere teamleden.
Functie-eisen:
• Je hebt ervaring met schoonmaken
• Je kunt zowel zelfstandig als in teamverband werken
• Je bent sociaal, integer, representatief en gastvrij
• Je bent flexibel inzetbaar, ook in het weekend

Wat bieden wij:

• Een professionele werkomgeving in een klein team
• Duidelijke kaders maar voldoende ruimte voor ontwikkeling
• Randvoorwaarden zodat je zorg kunt leveren
• Een bijzondere werkomgeving
• De salariëring en arbeidsvoorwaarden zijn conform CAO

Interesse?

Voor informatie kun je contact opnemen met Jan van der Meer, bereikbaar via telefoonnummer
06-44 32 19 64. Solliciteren kan tot 23 maart. De sollicitatiegesprekken zullen plaatsvinden in
de week van 6 april. Je kunt je sollicitatie sturen naar info@hetluwtehuis.nl

>>

meer vacatures

Het Luwtehuis in Ureterp opent op 1 juni de deuren!
Het Luwtehuis biedt in een kleinschalige woonzorgvoorziening 24 uur per
dag, 7 dagen per week begeleiding en verzorging aan 20 mensen met een
verstandelijke beperking, al dan niet in combinatie met een lichamelijke
beperking. Bewoners van Het Luwtehuis staan zoveel mogelijk middenin het
dagelijks leven in en rondom het huis. Dagactiviteiten worden in en nabij het
huis georganiseerd en sluiten hier ook naadloos bij aan. De bewoners hebben
een indicatie voor zorg vanuit de Wet Langdurige Zorg.

Voor Het Luwtehuis zijn wij op zoek naar enthousiaste

helpenden
die de bewoners een fijn thuis wil bieden.
Functieomschrijving:

Je richt je voornamelijk op de Algemene Dagelijkse Levensbehoeften (ADL) van de bewoners en je houdt je
bezig met Dagelijkse werkzaamheden zoals in een groot huishouden, bijvoorbeeld helpen bij het ontbijt, was,
schoonmaak etc. Je werkt ondersteunend aan de begeleiders en helpt bij de uitvoering van de activiteiten.
Je herkent wijzigingen in gedrag en overlegt dit met je collega’s.
Functie-eisen:
• Diploma Zorg en Welzijn sociaal pedagogische opleiding niveau 2
• Je kunt zowel zelfstandig als in teamverband werken
• In bezit van goede communicatieve en sociale vaardigheid ten behoeve van een respectvolle omgang met
de bewoners en hun verwanten, collega’s en externe hulpverleners
• Je bent enthousiast en creatief in het bedenken van passende oplossingen

Wat bieden wij:

• Een professionele werkomgeving in een klein team
• Duidelijke processen maar voldoende ruimte voor ontwikkeling
• Randvoorwaarden zodat je zorg kunt leveren
• Een bijzondere werkomgeving
• De salariëring en arbeidsvoorwaarden zijn conform CAO

Interesse?

Voor informatie kun je contact opnemen met Jan van der Meer, bereikbaar via telefoonnummer
06-44 32 19 64. Solliciteren kan tot 23 maart. De sollicitatiegesprekken zullen plaatsvinden in
de week van 6 april. Je kunt je sollicitatie sturen naar info@hetluwtehuis.nl

>>

meer vacatures

