
 

 Heeft liefdevolle zorg & begeleiding  

jouw hart? 

 
Dan hebben wij een baan die past bij jou, waarin je mag groeien, 

leren en ontwikkelen. 
 

Wij zoeken een Begeleider Dagactiviteitencentrum (m/v) 

gemiddeld 14 uur per week 
 

Wat uw functie inhoudt 

Je verricht werkzaamheden welke zijn voornamelijk gericht is op het methodisch 

begeleiden van onze dementerende cliënten die vanuit hun thuissituatie het Dagcentrum 

bezoeken. Indien nodig verricht je lichte verzorgende handelingen. Je observeert, 

signaleert en rapporteert over de algemene toestand van de cliënten en voert activiteiten 

uit welke de cliënten stimuleren en activeren tot zelfredzaamheid.  Het methodisch 

voorbereiden, organiseren en uitvoeren van (activerende) activiteiten en het begeleiden 

van onze cliënten bij activiteiten alsmede het opstellen van groeps- en individuele 

begeleidingsprogramma’s behoort tot je taken. Je beheert materialen en middelen en 

begeleidt vrijwilligers.  

 

Uw profiel 

Je bent Verpleegkundige, Verzorgende niveau 3, SPW niveau 4 of SPH en wil graag in een 

kleinschalige omgeving werken, je bent creatief en kan goed improviseren. Oprechte 

aandacht en betrokkenheid voor de zorgverlening van cliënten vind je erg belangrijk.  

Je bezit inzicht en minimaal 2 jaar recente ervaring in de ouderenzorg en gedegen kennis 

om aan de zorg en begeleidingsvraag van psychogeriatrisch cliënten zelfstandig en 

professioneel invulling te geven. Je bent representatief, tactvol, hulpvaardig en je hebt 

een goed invoelingsvermogen. Je legt gemakkelijk contact en hebt goede mondelinge en 

schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid. Vanzelfsprekend zijn we op zoek naar iemand die het 

werken vanuit een Christelijke identiteit belangrijk vindt.  

 

Wij bieden 

Een arbeidsovereenkomst op basis van 14-21 uur per week. Gunstige werktijden, het 

salaris (FWG 40) is marktconform en wordt verder in overleg vastgesteld. Alle overige  

arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO Verpleeg-, Verzorgingshuizen en Thuiszorg. 

 

Informatie 

Voor meer informatie kunt u via de website uw vraag stellen of neem telefonisch contact 

op met dhr. J.M. Moggré (Manager Zorg & Welzijn). Tel. 0346-211755 

 

Sollicitaties via e-mail hebben de voorkeur, t.a.v. dhr. Moggré (info@bethshamar.nl). 
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