Stichting Voorzieningen voor Verstandelijk en Meervoudig Gehandicapten Zwolle e.o. biedt
dagbesteding, ambulante begeleiding, wonen en logeren aan verstandelijk en meervoudig
gehandicapte kinderen, jongeren en (jong)volwassenen.
Als stichting zijn wij op zoek naar een klussenman/chauffeur, Uren in overleg (m/v)
Als klussenman/chauffeur ben je een belangrijke schakel binnen onze organisatie. Door jou kunnen
de cliënten en medewerkers binnen onze logeerhuizen, woningen en dagbestedingscentra zich
optimaal bewegen. Te denken aan de klussen die je uitvoert, de samenwerking die je aangaat met de
cliënten, maar ook je inzet binnen ons vervoer is van groot belang. Door deze diversiteit aan
werkzaamheden zal je je flexibel moeten kunnen opstellen en snel moeten kunnen schakelen. Geen
dag zal hetzelfde zijn.
Je zorgt ervoor dat:
•
•
•
•
•
•

de lampen branden;
de deurklink bij de WC vast zit;
een schilderij wordt opgehangen;
cliënten van A naar B worden vervoerd;
een cliënt die je helpt met een voldaan gevoel naar huis gaat;
Kortom; je bent handig en ziet de taken zelf liggen;

Functie eisen:
•
•
•
•
•
•
•
•

Affiniteit hebben met de gehandicaptenzorg;
Respectvol en geduldig zijn voor onze cliënten en een samenwerking kunnen aangaan;
Gemotiveerd zijn;
Initiatief kunnen nemen;
Flexibiliteit ;
Zelfstandig kunnen werken, wel open staan voor sturing;
Lichamelijk in staat zijn bovenstaande werkzaamheden uit te voeren;
Secuur kunnen werken, handig zijn en het leuk vinden klussen te doen;

Wij bieden:
• Een boeiende en afwisselende baan binnen een sterk in ontwikkeling zijnde Stichting
waarbij kleinschaligheid is gewaarborgd .
• Een contract voor bepaalde tijd, met uitzicht op onbepaalde tijd.
• Het aantal uren nader te bepalen.
• De arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO Gehandicaptenzorg.
Informatie en sollicitatie
Voor eventuele vragen kunt u contact opnemen met Carlieke Wieferink (cwieferink@dekameel.nl/038-4265400) of Joan Albrecht (jaalbrecht@de-kameel.nl/0384537809). De gesprekken
zullen plaats vinden op woensdag 17 maart.
Onze website: www.de-kameel.nl.

