Functieprofiel assistent welzijn/huishoudelijk medewerker Wonen
Het functieprofiel van assistent welzijn binnen PPZ/GRIJP het leven is gebaseerd op 2 afzonderlijke
invalshoeken.
Ten eerste is het van belang dat het profiel van de collega past binnen de organisatie en dat het
profiel van de organisatie past bij de collega. Dit wordt beschreven in het zgn. PPZ/GRIJP profiel.
Ten tweede wordt de functie inhoudelijk beschreven. Wat zijn de taken en verantwoordelijkheden
van de gastvrouw en welke competenties zijn hiervoor nodig?
PPZ/GRIJP profiel
Binnen PPZ/GRIJP vinden we het van essentieel belang dat collega’s beschikken over de volgende
kwaliteiten:
●
●
●
●
●
●
●

Je bent proactief en bent in staat om initiatief te nemen
Je bent integer en loyaal
Je kunt zowel zelfstandig als in teamverband werken
Je bent open in de communicatie, durft je kwetsbaar op te stellen en je bent in staat om
feedback te geven en te ontvangen.
Je bent flexibel ten opzichte van de cliënt, de organisatie en de markt.
Je draagt persoonlijk eigenaarschap
Je denkt als een ondernemer waar het gaat om effectiviteit en efficiëntie in het belang van
de cliënt en de organisatie. Je bent je financieel bewust van de (on)mogelijkheden binnen de
organisatie.

Bij PPZ/GRIJP zorgen we niet. We bieden onze cliënten ruimte, kansen en ondersteuning zodat ze
zich optimaal ontwikkelen en het beste uit zichzelf kunnen halen. We leggen de nadruk steeds meer
op individuele verantwoordelijkheid en zelfstandigheid en streven erna om onszelf overbodig te
maken.

Functieprofiel assistent welzijn PPZ/GRIJP Wonen
Opleiding:
●
●
●

Afgeronde zorgopleiding op niveau 1 of 2
Kennis van HACCP en voeding
Ervaring en/of een sterke affiniteit met de doelgroep is een pre.

Werkzaamheden:
●
●
●
●
●
●
●
●

Draagt zorg voor orde in en reinheid van de algemene ruimten
Draagt zorg voor voorraadbeheer levensmiddelen
Draagt zorg voor voorraadbeheer schoonmaakartikelen
Draagt zorg voor voorraadbeheer gebruiksartikelen (keuken, schoonmaak, e.d.)
Draagt zorg voor bereiding warme maaltijd (samen met cliënten)
Draagt bij aan een prettige woonomgeving voor onze cliënten
Signaleert van belang zijnde situaties en informeert de woonbegeleider hierover
Ondersteunt op aanwijzing van woonbegeleider de cliënt(en) bij ADL en neemt hierin een
coachende/begeleidende rol in.

Kernkwaliteiten:
●
●
●
●

Betrokken
Assertief
Representatief
Integer

Competenties:
●
●
●
●
●
●

Professionele distantie m.b.t. doelgroep
Een proactieve en zelfstandige houding
Een integere en correcte instelling ten aanzien van de cliënten en cliëntgegevens
Goede contactuele vaardigheden
Affiniteit met huishoudelijke werkzaamheden
Kan cliënten motiveren en enthousiasmeren
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