
Zorggroep Maas & Waal
Postbus 98
6658 ZH Beneden-Leeuwen

Medewerker Welzijn
Voor 16-20 uur in de week

Breng jij geluk? Dan ben jij wie we zoeken!
Als medewerker Welzijn breng jij elke dag een beetje geluk en leefplezier bij onze bewoners. Vaak door 
er gewoon te zijn, een spelletje te doen of samen de krant te lezen. Het gezicht van meneer Janssen 
klaart op als hij je ziet! Daar ben je. Tijd voor een praatje en aandacht voor zijn verhaal. Meneer Janssen 
blij. En jij ook.

Wat ga je doen?
Je zorgt voor gezelligheid in de huiskamer. Je ondersteunt bij de activiteiten die georganiseerd worden 
voor onze bewoners. Soms een-op-een en soms in een klein groepje. Samen koken, zingen en knutse-
len. Je weet bewoners enthousiast te maken om deel te nemen en je zorgt voor professionele begelei-
ding. 

Ouder worden is niet altijd makkelijk. Aandacht en belangstelling vergroten het leefplezier en welzijn. 
Zeker als je aansluit bij de wensen van de bewoner. Naast deze werkzaamheden doe je soms wat in het 
huishouden of ondersteun je onze zorgmedewerkers bij hun taken. Maar… het belangrijkste is dat jij er 
bent voor de bewoner!

Wat bieden wij?
Een functie die ertoe doet! Je krijgt de eerste twee maanden een intensief scholingsprogramma zodat 
jij alles leert om onze bewoners professioneel te begeleiden. Je leert wie onze bewoners zijn, welke 
ziektebeelden er zijn en hoe je daar het beste mee kunt omgaan. Wat betekent het bijvoorbeeld om te 
leven met dementie? En hoe ga jij daar als zorgprofessional mee om? Hoe betrek je familieleden bij je 
activiteiten? Kortom, je begint goed voorbereid aan je taak. Is de zorg het helemaal voor jou en wil je 
verder leren? We hebben diverse mogelijkheden voor opleidingen en leer-werktrajecten. 

Jij zorgt goed voor onze bewoners en wij zorgen goed voor jou.  
Dit komt in een notendop neer op:
• Een jaarcontract met intentie tot verlenging.
• Een salaris in schaal FW-VVT 15, van minimaal € 1592,10 tot € 2131,18 maximaal.
• Vakantietoeslag van 8%, eindejaarsuitkering van 7,4%, een uitstekend pensioen en nog veel meer!
• Opleidingen en leer-werktrajecten

Wat vragen wij van jou?
• Een warm hart voor ouderen. Je bent geduldig en begripvol. Je kunt je inleven in onze bewoners.
• Je bent sociaal, maakt makkelijk contact en je bent oprecht.
• Je beheerst de Nederlandse taal in woord en geschrift.

Enthousiast?
Schrijf je dan snel in voor een van onze kennismakingsbijeenkomsten.  
Kijk op www.zmw.nl/gelukbrengen. Heb je vragen, mail dan naar gelukbrengen@zmw.nl



Zorggroep Maas & Waal
Postbus 98
6658 ZH Beneden-Leeuwen

Bij zorggroep Maas & Waal geloven we in ontwikkeling. Dit betekent dat 
je ruim de mogelijkheid krijgt om te ontdekken. Bij ons ben je niet direct 
ingeroosterd maar krijg je 4 maanden de tijd om te wennen, te leren en 
je thuis te voelen. Want dat vinden we belangrijk! Daarna draai je pas 
mee in de reguliere bezetting.  
 

Wil jij ook verfrissend anders leren?  
Kijk naar onze vacature! 
Ga naar www.zmw.nl/professional/vacatures/leerling-verzorgende-ig-1
of mail je CV en motivatie naar personeelszaken@zmw.nl
We horen graag van je! 

Solliciteren anders dan anders, ook dat is verfrissend! 
Mocht je uitgenodigd worden voor een kennismaking dan ontmoeten  
we je graag op één van de volgende data:
• Dinsdag 27 november 2019 9.30-12.00 uur 
• Dinsdag 4 december 2019 13.30-16.00 uur

Waelwick afdeling 4
Schoolpad 1 
6644 CP Ewijk

Natuurlijk staat ook alle informatie en het programma van  
de bijeenkomst in de uitnodiging die je van ons krijgt.


