
         
Een warm hart voor ouderen, 
initiatiefrijk, allround professional 
en je steentje bijdragen aan de ontwikkeling van ons zorgbedrijf? 

  
 

 
Verzorgd Wonen in Exloo is een kleinschalige woonzorgvoorziening voor 16 ouderen met een fysieke beperking 
en/of dementie. Wij bieden goede 24-uurszorg en dagbesteding. Persoonlijke aandacht, huiselijkheid en de 
grote buitenruimte zijn bij ons erg belangrijk.  
 

 
In verband met zwangerschapsverlof en versterking van ons gastvrouwenteam zoeken wij: 

 
• een gastvrouw of gastheer   

 
 
 
Werkzaamheden:   

• als gastheer of -vrouw heb je een begeleidende rol en houdt je toezicht in onze woonkamers en keuken. In 
deze ruimten ben je aanspreekpunt voor onze bewoners en onze bezoekers; 

• je voelt aan en ziet wat mensen nodig hebben en bent gesprekspartner voor de bewoners én activeert 
hen; 

• je bent de spil in de keuken. Je verzorgt gedurende de dag het eten en drinken voor onze bewoners, de 
dagopvang en verzorgt de thee en koffie voor iedereen; 

• je helpt enkele bewoners bij hun eten en drinken; 

• je neemt de externe telefoontjes aan en verwelkomt externe gasten en familie. 
 

Wat verwachten we van jou?  

• je hebt bij voorkeur enige ervaring in de rol van gastvrouw/-heer én in een (kleinschalige) zorg-organisatie; 

• je werkt hygiënisch, houdt overzicht op drukke momenten en bent zelfstandig; 

• je bent op een prettige manier ‘rustig’ in de omgang naar onze bewoners, families, bezoekers en collega’s; 

• je kan goed koken voor groepen, goed de benodigde hoeveelheden inschatten qua inkoop en de 
keukenorganisatie goed laat draaien; 

• je bent positief ingesteld, flexibel en ziet er verzorgd uit; 

• in een kleine organisatie draai je met elkaar een groot huishouden en dus ben je vanzelfsprekend breed 
inzetbaar (je verricht geen zorgtaken, maar wel op bepaalde momenten bijv. de was of hulp in de keuken); 

• je bent volgens een rooster inzetbaar op week- en weekenddagen en bent daarbij flexibel omdat de lengte 
van diensten kan wijzigen; 

• je bent elke week meerdere dagen beschikbaar en werkt ook regelmatig in het weekend; 

• je woont in of in de buurt van Exloo (binnen straal van ca 20 km). 
 
Wat bieden wij?  
Een prettige, collegiale werksfeer in een mooi nieuw pand. De functie is ingeschaald in FGW 15. Training en 
opleiding vinden wij belangrijk. Het aantal uren is nog niet bekend. Het zal gaan om circa 3-4 diensten per 
week. Nb: er zijn bij ons op dit momenten twee gastvrouw-diensten per dag, 7 dagen per week, dit is een 
dienst van 8 tot ca 14.30 uur en een dienst van ca 14.30 tot 21.30 uur.  
 
Interesse? 
Mail ons uiterlijk 14 september 2021 en geef kort aan waarom jij past bij Verzorgd Wonen in Exloo. Laat in je 
reactie zien dat je voldoet aan de eisen. Geef aan per wanneer je beschikbaar bent en voor hoeveel uren per 
week. Je reactie graag naar info@verzorgdwoneninexloo.nl ter attentie van Rita van Breden en Erica Georgius.   
 
Meer weten?  
www.verzorgdwoneninexloo.nl // twitter: @verzorgdwonen // facebook: @verzorgdwoneninexloo 
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