!JOBALERT!JOBALERT!JOBALERT!JOBA
GEZOCHT:

Medewerker en/of stagiaire KlusPlus
Lyvore bij zorgcentrum Molenschot
en Daelhoven in Soest
Lijkt het jou leuk om in de ouderenzorg te werken? Wil jij samen met collega’s een werk- of
stageplek met veel afwisseling, midden in de maatschappij? Dan is KlusPlus misschien een
werkplek voor jou!
Wat is het?
KlusPLus is een dagbesteding van Amerpoort in
twee woonzorgcentra voor ouderen van Lyvore
in Soest. Als medewerker van KlusPlus werk je
in het restaurant, bij de woningen of huiskamers.
Ook help je bij activiteiten voor ouderen met
dementie. Je werkt samen met medewerkers
van Amerpoort en vrijwilligers van Lyvore. Ook
ontmoet je bewoners en bezoekers. Mensen
vinden het vaak heel fijn dat je er bent.
Wat ga je doen?
Bij KlusPlus kun je veel verschillende dingen
doen. De werkzaamheden blijven zich nog
steeds uitbreiden. Samen kijken we wat bij jou
past. Taken van KlusPlus zijn:
> Tafels dekken in het restaurant, eieren pellen,
broodbeleg klaarzetten, sap tappen.
> Papier en glas ophalen, boodschappen doen,
koffiecorners opruimen, was vouwen.
> Koffie schenken op de verdiepingen of
afwassen bij het open atelier,
> Wandelen met bewoners of spelletjes doen,
breien, zingen in het zangkoor, meedoen bij
de gymnastiekactiviteit, de jeu de boules,
of zo nu en dan een bingo of een optreden
meemaken.
> Regelmatig zijn er mailingopdrachten.
> Ook tuinieren kan tot de mogelijkheden
behoren.

Wie zoeken wij?
> Je hebt een dienstverlenende instelling.
Je vindt het leuk om mensen te helpen.
> Je hebt sociale omgangsvormen.
> Je ziet er netjes en verzorgd uit.
> Je vindt het leuk om met of voor ouderen
te werken.
> Je kan tegen prikkels van veel mensen om je
heen en het werken in grote en verschillende
ruimtes.
> Je kan er tegen dat er niet constant bege
leiding bij je in de buurt is. De begeleiders
houden wel contact met je.
> Je kan je zelfstandig voortbewegen.
> Je hebt een indicatie dagbesteding.
Wat bieden wij?
> De kans om in de ouderenzorg te werken.
> Leuk en uitdagend werk in een bruisende
omgeving waarin je veel kunt leren.
> Afwisselend werk midden in de samenleving.
Wil je meer weten?
Voor meer informatie kun je ons mailen of
bellen via klusplus@amerpoort.nl of 06 200 886
00. Dan nemen wij contact met je op.
Lijkt het je leuk om op deze plek dagbesteding
te hebben? Mail of bel ons dan snel!

