
 

GEZOCHT!    
Vakantiekracht voor de zomervakantie. 

 
Ouderenopvang Roden is een kleinschalige dagopvang voor ouderen die om diverse redenen 
dagbesteding nodig zijn. Elke dag is er een professional aanwezig die wordt ondersteund door 
vrijwilligers en stagiaires. Ouderenopvang Roden biedt een gestructureerde en zinvolle dagbesteding 
en probeert de zelfredzaamheid in stand te houden of daar waar mogelijk te vergroten. ’t Roderhart 
en de Roderzon zijn locaties van Ouderenopvang Roden. 
 
Profiel medewerker:  
      -      Je hebt ervaring met ouderen in het algemeen. 

- Een duizendpoot, van kok tot creatief, van muzikaal tot spelleider 
- Afgeronde opleiding (minimaal MBO-3 afgerond) gerelateerd aan zorg of welzijn of is bijna in 

het bezit van een diploma.  
- Een open, stimulerende en flexibele werkhouding waarbij observeren, rapporteren en 

signaleren van belang is. 
- Je kunt een VOG overleggen. 
- Je werkt met passie en toont respect voor iedere bezoeker van ’t Roderhart. 
- Je bent flexibel inzetbaar.  
- Je bent minimaal zes weken beschikbaar in de zomerperiode van juli t/m september voor 

minimaal 16 uur in de week.  
 
Functiebeschrijving 
Per direct zijn wij op zoek naar een ervaren enthousiaste vakantiewerker voor onze dagbesteding ’t 
Roderhart van Ouderenopvang Roden.  

§ Organiseren en uitvoeren van dagbestedingsactiviteiten 
§ Stimuleren, begeleiden en observeren van deelnemer(s) 
§ Bewaken van een veilig en sociaal klimaat bij deelnemer(s) 
§ Uitvoering geven aan de begeleidingsplannen van de deelnemer(s).   
§ Beschikken over een VOG-verklaring. 
§ Rapporteren na afloop van de gewerkte dag.  
§ Eventueel uitvoeren van voorkomende verzorgende taken zoals toiletgang.  

 
Wat bieden wij 

§ Contract van minimaal zes weken, minimaal 16 uur met mogelijkheid tot verlenging. 
§ Prettige werkomgeving met een klein maar gezellig team.  
§ Salaris volgens CAO Welzijnswerk,  

 
Nadere informatie 
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Marije Huysman of Jolanda Hummel, 
eigenaresses, via telefoon: 050-208 68 88 op werkdagen tussen 10:00 uur en 10:30 uur en tussen 
13:00 en 14:30 uur. 
  
Sollicitatie richten aan 
U kunt uw sollicitatiebrief met CV mailen naar info@ouderenopvang-roden.nl  
t.a.v. J Hummel & M Huysman.  


