Heb jij affiniteit met de zorg en de dagbesteding en ben jij in de zomermaanden flexibel inzetbaar?

Oproepkracht m/v
Uren flexibel tussen 4 en 36 uur per week
Wie zijn wij
D’n Aoverstep is een particuliere zorginstelling met een eigen kijk op zorg, wonen en dagbesteding. Wij
ondersteunen mensen met een lichamelijke, psychische en/of sociale kwetsbaarheid bij het wonen, werken,
leren en recreëren.
Wij bieden:
• Dagbesteding op belevingsniveau, waarbij wij de cliënten op een positieve manier willen prikkelen
en activeren. Dit alles in een huiselijk en een agrarische setting.
• Dagbesteding met leer-werk mogelijkheden voor (jong) volwassenen.
• Creatieve dagbesteding met activiteiten voor diverse doelgroepen.
• Begeleid wonen voor (jong) volwassenen.
Wat ga je doen
Voor het team dagbesteding zijn wij op zoek naar een oproepkracht tijdens de zomermaanden. Jij bent
flexibel inzetbaar voor verschillende in te vullen diensten van maandag tot en met zaterdag.
In jouw werk ondersteun je op onze dagbestedingslocaties de begeleiders en assistent begeleiders met
diverse werkzaamheden. Denk daarbij aan activiteiten zoals koken, spelletjes spelen, wandelen, creatieve
activiteiten, in de tuin werken, dieren verzorgen, klusjes doen etc. Je draagt er aan bij om samen met je
collega’s een goede dag neer te zetten voor onze deelnemers in de dagbesteding.
Om je werkzaamheden goed te kunnen doen vinden we het belangrijk dat je affiniteit hebt met de zorg,
bijvoorbeeld omdat je bezig bent met een opleiding in de zorg.
Wat bieden wij jou
• Werken in een persoonlijke kleinschalige organisatie waarin je nauw samenwerkt met je collega’s.
• Een flexibele bijbaan/vakantiebaan waarin je veel afwisseling zal vinden.
• Werken in een hecht en warm team waarin we elkaar helpen.
• Dankbaar werk waarbij je echt iets kan betekenen voor onze deelnemers in de dagbesteding.
Wat vragen wij van jou
• Je hebt affiniteit met de zorg en volgt bijvoorbeeld een opleiding richting MBO niveau 3 of 4.
• Je bent flexibel qua beschikbaarheid en bereid om verschillende dagdiensten te draaien. Dit
stemmen we af op jouw beschikbaarheid.
• Je bent geduldig en hebt er plezier in om met onze deelnemers een mooie dag te beleven.
Lijkt jou dit interessant? Aarzel niet en neem contact met me op voor de mogelijkheden. Vragen en
sollicitaties mag je mailen naar; l.nekkers@aoverstep.nl.

