De mogelijkheden zijn
bepalend, niet de beperking.
De bewoners en deelnemers
geven aan wat het beste
voor hen is, samen met de
organisatie. Kwalitatief
hoogwaardige zorg krijgt pas
inhoud door het leveren van
maatwerk.
Joyce-House biedt een
kleinschalige vorm
van wonen, logeren,
dagbesteding, werk/ontwikkel-plekken en ambulante
zorg voor mensen met een
lichamelijke,
verstandelijke of
meervoudige beperking.
De organisatie is een
luisterend oor. Zorg wordt
verleend met hoofd én
hart. Bestaande systemen
gaan overboord en worden
vervangen door de
overtuiging dat bewoners
en deelnemers zelf kunnen
beslissen. Waar nodig wordt
professioneel ondersteund,
geholpen en zorg verleend.

Vanwege een uitbreiding van ons werkgebied zoeken wij per direct voor
onze locatie in Smilde een

Conciërge op zorglocatie (16 uur p/w)
Wie zijn wij?
Stichting Joyce-House is een kleinschalige woonvorm voor jong
volwassenen met een meervoudige complexe beperking met
zorglocaties in Smilde en Wolvega. Met een betrokken zorgteam wordt
24-uurs zorg verleend aan onze bewoners en logés.
Wat ga je doen?
Als conciërge beheer je de gebouwen binnen en buitenom. Ook
zorg je ervoor dat alle technische voorzieningen in het gebouw
functioneren en voldoen aan de voorschriften. Beide zorglocaties zijn
gesitueerd in een woonwijk en in goede staat van onderhoud.
Kortom:
•
Sommige klussen voer je zelf uit, andere klussen besteed je in
overleg uit.
•
Je ontzorgt de facilitair medewerkers met de wat grotere
schoonmaakklussen buitenom.
•
Je bent goed op de hoogte van regelgeving voor BHV en
Legionellabestrijding e.d.
•
Je begeleidt de uitvoering van uitbestede technische
onderhoudswerkzaamheden.
Wie ben je?
•
Je hebt minimaal 3 jaar ervaring als conciërge
•
Je beschikt over voldoende technische kennis
•
Je bent kostenbewust
•
Je werkt nauwkeurig en zelfstandig
•
Je bent een sociaal en communicatief persoon
•
Hebt affiniteit met de doelgroep
•
En je bent proactief en flexibel

Voor Joyce-House is
transparantie in de zorg
van groot belang. Binnen
de organisatie, naar de
bewoners en deelneWat biedt Joyce-House?
mers, naar de ouders, de
•
Een tijdelijke aanstelling voor tenminste 8 maanden met uitzicht
medewerkers, de overheid en
op verlenging
naar andere betrokkenen.
•
Een marktconform salaris en goede arbeidsvoorwaarden volgens
de CAO-gehandicaptenzorg
De scheiding tussen binnen •
Een prettige en gezellige werkomgeving
en buiten kan worden
•
Uiteraard alle leuke dingen die je beleeft met bewoners en
geslecht.
collega’s
Passende inzet baarheid in
de samenleving moet worden Een VOG is een voorwaarde; natuurlijk vragen wij deze voor je aan en
vergroot. Bewoners en
vergoeden de kosten.
deelnemers kunnen midden in de maatschappij
Interesse?
functioneren, mét hun
Past deze functie bij jou? Dan komen we graag met je in contact.
beperking.
Stuur je sollicitatiebrief en een bondige cv op via de mail naar:
sollicitatie@joyce-house.nl. Het is belangrijk dat je in je sollicitatiebrief
ingaat op wie je bent en wat je meebrengt. Bij vragen kun je ook
contact opnemen met ons locatiehoofd Hanneke van Dam via het
genoemde mailadres.
Kijk op onze website: www.joyce-house.nl onder het kopje werken
voor de volledige sollicitatieprocedure.
Stichting Joyce-House
De Sluiskampen 39
9422 AP Smilde
www.joyce-house.nl

Tot slot
Wij nemen privacy serieus. Daarom vernietigen wij alle informatie die
je ons stuurt na vier weken, tenzij je ons verzoekt om jouw sollicitatie
in portefeuille te houden.

