
 

Is het geven van de allerbeste zorg voor jou 
vanzelfsprekend? Reageer dan op de functie als 

Woonassistent! Wij zoeken meerdere nieuwe 
collega’s. 

 

Woonassistent in de zorg   
diverse dienstverbanden mogelijk 

 
 
 
 
 

Onze organisatie 
Wij leveren thuiszorg en 
cliënten kunnen bij ons wonen 
in de woonzorgcentra 
Scholtenhof en Mariahof of  in 
de diverse zorgwoningen. Wij 
bieden de cliënten een leven, 
gericht op zoveel mogelijk 
welbevinden, waarin de cliënt 
de regie heeft. Binnen de 
afdelingen wordt cliëntgericht 
gewerkt in zelforganiserende 
teams. 
 
Zorgfederatie Oldenzaal 
Postbus 5004 
7570 GA Oldenzaal 
0541 - 513 433 
info@zorgfederatieoldenzaal.nl 
www.zorgfederatieoldenzaal.nl 
 

 
Best Practise  
CQ Cliëntenkwaliteit 

 
 

 

Wat ga je doen? 
Je wordt teamlid van een klein zelforganiserend team die persoonlijke en professionele 
begeleiding en zorg op maat verleent aan onze cliënten. Je zorgt samen met je collega 
woonassistenten voor een schone leefomgeving (appartementen en gezamenlijke leefruimtes) 
met inachtneming van de zelfredzaamheid van onze cliënten. Je ondersteunt verder bij taken 
gericht op het welbevinden zoals bijvoorbeeld het serveren van maaltijden. Je biedt in het team 
ondersteuning op welzijnsactiviteiten voor de cliënten. Je bent alert op veranderingen in gedrag 
en ziektebeeld en zo nodig attendeer je je teamleden Verzorgenden IG en Verpleegkundige(n) 
hierop. Daarnaast heb je een positieve bijdrage in de teamontwikkeling door zelfreflectie en het 
geven van feedback. 
Door je persoonlijke aandacht zorg je voor een glimlach op het gezicht van onze cliënten! 

Wat verwachten we van jou? 

 Je bent praktisch, flexibel en oplossingsgericht ingesteld; 

 Je kunt goed samenwerken en zowel cliënten als teamleden stimuleren; 

 Je beschikt over goede sociale en communicatieve vaardigheden; 

 Je hebt ervaring en plezier in het omgaan met demente ouderen; 

 Je hebt affiniteit met huishoudelijke werkzaamheden 
 
Wat mag je van Zorgfederatie Oldenzaal verwachten? 

 Een enthousiast, collegiaal en zelforganiserend team in een kleinschalige organisatie; 

 Een uitdagende functie met volop kansen om je kwaliteiten in te zetten en om je te 
kunnen ontwikkelen; binnen het team zijn verschillende aandachtsgebieden 
ondergebracht en wordt door het team zelf geroosterd; 

 Een interessant pakket aan arbeidsvoorwaarden: voordelige aanschaf van tablet, 
smartphone of fiets. Of een bijdrage van de werkgever tbv jouw gezondheid en bewegen.  

 Een actieve personeelsvereniging die met regelmaat leuke, gezellige en sportieve 
activiteiten organiseert; 

 Verschillende mogelijkheden om jezelf te ontwikkelen; 

 Salaris conform CAO VVT, FWG 15. 
 
Ben je nieuwsgierig geworden naar deze functie? We maken graag tijd vrij om met je in gesprek te 
komen. Ook bieden we je de mogelijkheid om een keer vrijblijvend mee te lopen in ons team om 
ons beter te leren kennen! 

 
Direct solliciteren? 
Mail naar P&O: sollicitaties@zorgfederatieoldenzaal.nl (Geef bij je sollicitatie jouw voorkeur 
voor contracturen aan). 
 
Voor vragen over deze vacature kun je terecht bij de afdeling P&O, tel: 0541-513433. 

 

http://www.zorgfederatieoldenzaal.nl/
mailto:sollicitaties@zorgfederatieoldenzaal.nl

