
Functieprofiel 2022 

 

 

 

 

 

Iets voor jou?  

Vakantiemedewerker in begeleiding/zorg 
 

Mooie kans! Volg jij een opleiding in de zorg, ben je minimaal 17 jaar en beschikbaar in de 
zomerperiode voor tenminste 4 weken? Dan is werken bij Joyce-House een mooie kans voor je om 
ervaring op te doen. We vinden het belangrijk dat je affiniteit hebt met onze doelgroep.  
 
 
Joyce-House biedt 24 uurs zorg in een vertrouwde, huiselijke sfeer. Op elke locatie wonen gemiddeld 
12 bewoners met een (meervoudig) complexe beperking. Je maakt deel uit van een betrokken 
zorgteam dat gedurende de dienst de zorg heeft voor de bewoners. Binnen Joyce-House is wonen en 
dagbesteding geïntegreerd.  
 
Waar? 
Je kunt kiezen uit een van de drie locaties: Smilde, Wolvega of Steenwijk.  
 
Wie ben jij?  
Je bent een enthousiaste aanpakker en hebt oog voor wat er moet gebeuren in de woongroep. Je 
gaat proactief en zelfstandig aan de slag met jouw werkzaamheden. Dit doe je samen met de 
collega’s van het zorgteam. Je werkt nauwkeurig en bent flexibel inzetbaar voor de verschillende 
werkzaamheden die passen bij jouw rol vakantiemedewerker.  
  
Wat ga je doen? 
Je helpt mee met de verzorging en begeleiding van de bewoners. Je biedt ondersteuning bij 
verschillende werkzaamheden zoals: 

• Uit bed halen, wassen en aankleden 

• Huishoudelijke werkzaamheden 

• ADL handelingen 

• Activiteiten  

• Gezellig mee op pad met bewoners voor een uitje, boodschap of een ijsje 
 
In overleg word je ingezet op dag- en avonddiensten incl. het weekend.  
 
Wat biedt Joyce-House? 
Je krijg een passend uurloon dat past bij je leeftijd en ervaring en een tijdelijke aanstelling als 
oproepkracht/vakantiemedewerker. Onze organisatie kent een gezellige werksfeer met waardering 
voor jouw inzet en ruimte voor ontwikkeling. Voordat je begint, loop je eerst een dagje mee op de 
groep zodat je kunt kennis maken met de bewoners en het team.  
 
Reageren? 
Spreekt dit je aan en wil je in de zomervakantie bij ons werken? Stuur dan je sollicitatiebrief met je CV 
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. 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 de locatiemanager via het hiervoor genoemde 
mailadres of via telefoonnummer 085-2730970.  

 


