
VACATURE | Helpende niveau 2 (16-32 uur) - Bilthoven 

Wil jij, als helpende niveau 2, jouw warme hart inzetten en zorg bieden aan senioren in onze 
bijzondere leefgemeenschap? Ben jij, naast het bieden van zorg, geïnteresseerd in het verhaal dat 
mensen te vertellen hebben?  

Dan bieden wij jou een prachtige baan waarin je écht de tijd krijgt om contact te maken met onze 
bewoners! 

Wat ga je doen? 

Wat je vooral gaat doen is zorg bieden aan een bijzondere en kwetsbare doelgroep, waarbij jij 
bijdraagt aan een goede woon- en leefomgeving. Je moedigt cliënten aan om zo veel mogelijk dingen 
zelfstandig te blijven doen en je draagt bij aan goede zorg voor de cliënt.  

En verder ben je een vakman/vrouw die de volgende werkzaamheden uitvoert: 

● je ondersteunt bij de uitvoering van ADL-taken; 
● je verricht huishoudelijke werkzaamheden die in het verlengde liggen van zorghandelingen; 
● je onderhoudt contacten met familieleden/naasten; 
● je werkt goed samen met collega’s, vrijwilligers en mantelzorgers; 
● je sluit aan bij relevante afdelingsoverleggen; 
● als helpende draag je bij aan de juiste zorg voor de cliënt. 

Wie ben jij en wat neem je mee naar Huize Het Oosten? 

● Jij bent positief ingesteld, flexibel en je werkt graag met ouderen. 
● Je hebt goede communicatieve vaardigheden en kunt goed samenwerken. 
● Je toont initiatief en kan improviseren. 
● Je hebt een afgeronde opleiding Helpende Zorg en Welzijn niveau 2. 

 
 Wat bieden wij jou? 

● Marktconform salaris (CAO VVT FWG 25).  
● Mogelijkheden voor parttime invulling van de functie (16-32 uur). 
● Jaarcontract  
● Pensioenregeling. 
● Reiskostenvergoeding. 
● Registratie in het V&VN register. 
● Collectieve zorgverzekering. 
● Roostering in goed overleg. 

Interesse? 

Stuur je motivatie en CV naar Emmy Bruinius, ebruinius@huizehetoosten.nl of hrm@huizehtoosten.nl. 
Wij zorgen voor een vlotte procedure. 

Wil je eerst eens langskomen voor een rondleiding of een dagje meelopen? Bel Emmy Bruinius, tel nr 
030 - 2744615. zij beantwoordt met plezier al je vragen 
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