Werken in de zorg in hartje Utrecht?
Dat kan bij het Bartholomeus Gasthuis
Wegens uitbreiding zijn wij per direct op zoek naar

Groepsbegeleiders (Helpenden nivo 2)
24-32 uur per week
Het Bartholomeus Gasthuis is
een modern verzorgingshuis,
verpleeghuis en Huis in de Wijk,
gehuisvest in een historisch pand
in het Utrechtse Museumkwartier.
Op deze plek wordt al ruim zes
eeuwen zorg verleend.
In het gasthuis kunnen senioren
deelnemen aan de activiteiten van
het Huis in de Wijk, of zij kunnen er
beschut en veilig wonen met of
zonder zorg. Ook voor de aller
kwetsbaarste ouderen is er plek in
het gasthuis. Dit alles in een
gastvrije omgeving waar respect
voor mens, milieu en de
lange historie (vanaf 1367!) voelbaar
is.
Het Bartholomeus Gasthuis
beschikt over 30 appartementen in
het woonzorgcentrum, zes
kleinschalige groepswoningen met
ieder acht tot tien appartementen
voor psychogeriatrische cliënten,
twaalf servicewoningen en acht
zorghotelkamers.
Werken bij ons?
We stellen voortdurend doelen om
onze organisatie en de kwaliteit van
onze dienstverlening te verbeteren
en te vernieuwen. Werken bij ons
vraagt niet alleen een warm hart
maar ook een kritische blik en
ambitieuze houding. Elk detail doet
ertoe en we vragen ons voortdurend
af: "hoe kan dit nog beter?"
Je wordt uitgedaagd om bij te
dragen, geïnspireerd door ons huis,
haar eeuwenoude wortels en onze
missie. En je zult trots zijn. Want
welke functie je ook bekleedt, je
maakt altijd deel uit van iets groots;
jij biedt die veiligheid om 'Zorgeloos
verzorgd' te genieten.

Acquisitie naar aanleiding van deze
advertentie wordt niet op prijs
gesteld.

De functie
Je zet je in voor onze cliënten van de Groepswoning. Samen met collega’s zorg
je voor het welzijn en de zorg die aan onze psychogeriatrische cliënten wordt
gegeven en specifiek voor de juiste begeleiding op de huiskamers van de
groepswoning volgens de normen verantwoorde zorg. In het handelen en het
gedrag komen de kernwaarden van ons gasthuis tot uitdrukking; met aandacht,
professioneel, met warmte en respect en met een grote mate van gastvrijheid
naar bewoner en familie, kennissen en vrienden waarbij de cliënt in al het
handelen centraal wordt gesteld. Het Bartholomeus Gasthuis omarmt de Brein
Omgevings Methodiek: door te kijken naar de inrichting van de (leef-)omgeving,
de werkprocessen en je eigen gedrag, houd je rekening met het aangetaste
brein van een cliënt met dementie. Met de juiste prikkel en creatieve
oplossingen wordt erop aangestuurd dat onze cliënten zich veilig en prettig
voelen.
Jouw taken
Je ondersteunt en activeert de cliënten in hun dagritme en werkt volgens het
zorgleefplan. Je draagt zorg voor optimale woon- en leefomstandigheden.
M.b.t. het lichamelijk welbevinden zorg jij voor een goede lichamelijke
verzorging van onze cliënten. Je zorgt ervoor dat zij er schoon en verzorgd
uitzien, je draagt zorg voor de maaltijden, drank, versnaperingen, bevoorrading,
het bereiden van de maaltijd, afruimen, de vaat (liefst met cliënt). Je dekt de
tafel, serveert het eten, e.e.a. conform de uitgangspunten van onze specifieke
werkwijze. Je zorgt voor een goede sfeer, biedt huiskameractiviteiten aan en
ondersteunt bij het eten. Je waarborgt de veiligheid van onze cliënten, let op de
voedingstoestand, maakt schoon en houdt toezicht.
Wij vragen
• Diploma Helpende (niveau 2).
• Ervaring met het verzorgen van psychogeriatrische ouderen en kennis van de
omgang (liefst volgens de BOM methodiek of een vergelijkbaar uitgangspunt).
• Goede beheersing van de Nederlandse taal en een representatief voorkomen.
• Iemand die met aandacht, professionaliteit, warmte en respect en met een
grote mate van gastvrijheid naar bewoner en familie, kennissen en vrienden
werkt en de cliënt centraal stelt.
Wij bieden
• werk in een klein, hecht team voor max. 10 bewoners. Je werkt samen met
inspirerende en betrokken collega’s;
• werk in voornamelijk 7 en 8-urige diensten;
• praktisch elke dienst werk je samen met een collega zodat je er nooit alleen
voor staat;
• goede opleidings- en ontwikkelingsmogelijkheden binnen een eigen Academie;
• Je werkt op een toplocatie in de binnenstad van Utrecht! Salarisindicatie
afhankelijk van opleiding, kennis en ervaring conform FWG 25, CAO VVT:
(€ 1.767,87,- tot € 2.305,18 bruto per maand/36 uur.
Interesse?
Sluit jouw visie aan bij de onze, ben je een topper in je vak en denk je dat je bij
ons past? Woon je in Utrecht of directe omgeving? Dan zien wij jouw reactie
graag per direct tegemoet! Sollicitaties aan: hrm@bartholomeusgasthuis.nl
(brief en cv, liefst met foto).

