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.
Voor Joyce-House is
transparantie in de zorg
van groot belang. Binnen
de organisatie, naar de
bewoners en deelnemers, naar de ouders, de
medewerkers, de overheid en
naar andere betrokkenen.
De scheiding tussen binnen
en buiten kan worden
geslecht.
Passende inzet baarheid in
de samenleving moet worden
vergroot. Bewoners en
deelnemers kunnen midden in de maatschappij
functioneren, mét hun
beperking.

Joyce-House is een kleinschalige woonvorm waarin we als zorgverleners
en begeleiders te gast zijn bij de bewoners. Dit vraagt van je dat je met
respect en een dienstverlenende houding in je werk staat.
Vanwege een uitbreiding van ons werkgebied zoeken wij per direct voor
onze locatie in Wolvega een

Facilitair medewerker (m/v)
Standplaats Wolvega
Wat ga je doen?
Als facilitair medewerker zorg jij dat de locatie op orde is. Je primaire
werkzaamheden bestaan uit het schoonmaken van zowel de
gemeenschappelijke ruimten als de appartementen van de bewoners.
Het pand is goed onderhouden en ruim ingericht waardoor je plezierig
kunt aan de slag kunt en eer van je werk zult hebben.
In overleg met het locatiehoofd voer je voorkomende faciltaire
werkzaamheden uit zoals de inkoop van basis eten en drinken en de
schoonmaakmiddelen en ondersteun je bij de was. Verder bied je op
verzoek een helpende hand bij het gezellig maken en houden van de
locatie en sluit je daarbij aan op de seizoenen en/of feestdagen. Kortom,
je draagt bij aan de veilige, schone en gezellige sfeer die we nastreven in
onze woonlocaties. Jouw werkzaamheden zijn gestructureerd en volgens
een dagschema.
Wie ben je?
Jij bent de ‘aanpakker’ die ziet wat er moet gebeuren. Je werkt
zelfstandig, denkt graag mee en houdt van het creëren van een schone
en gezellige woonomgeving voor de bewoners, medewerkers en
bezoekers.
Je denkt mee over het inrichten van je eigen werkzaamheden en stemt af
met het locatiehoofd als je denkt dat het anders kan. Interieurverzorging
in brede zin is dus echt jouw ding.
Wat breng je mee?
Enthousiasme voor je werk en kennis van hygiëne voorschriften
Je beschikt over een HACCP-certificaat of bent bereid deze te behalen
Bekendheid met schoonmaak van woon- en/of zorglocaties
Een goed humeur
Passende communicatieve vaardigheden
Je vindt het leuk om contact te hebben met de doelgroep
Wat biedt Joyce-House?
We bieden een tijdelijke aanstelling (aantal uren in overleg) van een
jaar met uitzicht op verlenging en in overleg mogelijk ook een interne
opleiding van vijf dagen. Je ontvangt een marktconform salaris volgens
de cao-gehandicaptenzorg. Onze organisatie kent een gezellige
werksfeer met waardering voor jouw vaardigheden en biedt ruimte voor
ontwikkeling.
Hoe verder?
Stuur je sollicitatiebrief met je CV via de mail naar: sollicitatie@joycehouse.nl onder vermelding van de functienaam en standplaats.
Het is belangrijk dat je in je sollicitatiebrief ingaat op wie je bent en
wat je meebrengt. Je CV is kort en bondig, hierdoor krijgen we snel en
gemakkelijk een beeld van jou als persoon! Alleen reacties met een
motivatiebrief worden in behandeling genomen.
Heb je nog vragen, dan kun je contact opnemen met Hanneke van Dam,
locatiehoofd Smilde, via mailadres h.vandam@joyce-house.nl. Meer
informatie over de volledige sollicitatieprocedure vind je op onze website.

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.

