Vacature Slaapwacht
Zoek je werk dat goed combineren is met een studie, een gezin of andere baan? Wil je
een bijdrage leveren in het leven van mensen met een psychische kwetsbaarheid? Ben je
alert, zorgzaam en verantwoordelijk? Sta je stevig in je schoenen, ben je stressbestendig en
oplossingsgericht? En voelen onze bewoners zich bij jou veilig? Bel of mail ons dan. We gaan
graag met je in gesprek!
Algemeen
Voor onze locaties in Arnhem en Huissen zijn wij op zoek naar een slaapwacht voor 5-12 uur
per week. Je bent onderdeel van het slaapwacht team.
Als slaapwacht start je om 22 uur en ontvang je een korte overdracht van je collega. Cliënten
zijn vanaf 22:30 op hun eigen kamer. Je bent aanspreekpunt voor cliënten bij calamiteiten,
bewaakt het dag- en nachtritme en een veilig leefklimaat.
Bij eventuele calamiteiten verwachten we van jou dat je actie onderneemt en praktische
oplossingen kunt vinden voor problemen. Het is daarom belangrijk dat je sterk in je
schoenen staat en als dat nodig is adequaat kan handelen. Het is een verantwoordelijke
functie. In noodgevallen kun je altijd even telefonisch overleggen met een collega in de
bereikbaarheidsdienst. In de meeste gevallen zal je ongestoord kunnen slapen op de locatie.
Op maandag tm vrijdag sta je om 7.00 uur op (za en zo om 8 uur) en ondersteun je, waar
nodig, cliënten bij het opstarten. Je verzorgt de overdracht via een rapportagesysteem en
zorgt dat cliënten tijdig aan hun programma van de dag kunnen starten. Om 9 uur eindigt je
dienst.
Jouw werkplek
De Amethyst is een kleinschalige zorgorganisatie in de regio Arnhem en Huissen. We bieden
beschermd wonen, dagbesteding en/of ambulante begeleiding voor volwassenen. We
bieden zorg aan mensen met een verstandelijke beperking en/of psychiatrische
problematiek.
De beschermd wonen voorzieningen liggen in woonwijken in Arnhem en Huissen. In deze
woningen wonen 4 tot 8 bewoners met verschillende leeftijden en begeleidingsbehoeftes.
Het is onze missie om zo goed mogelijk aan te sluiten op de zorgvraag en mensen in hun
eigen kracht te zetten. Door in gesprek te gaan met cliënt en netwerk en goed te luisteren,
brengen we in kaart wat nodig is en stellen we samen een plan op om aan doelstellingen te
werken. We bieden een veilig woonklimaat waarin mensen zichzelf kunnen zijn, ruimte en
respect krijgen. De relatie staat hierbij centraal. Wij zoeken samen vanuit menselijkheid en
deskundigheid naar mogelijkheden bij uitdagingen.
Wat we van jou verwachten?
•
•
•
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Minimaal een afgeronde MBO niveau 3 opleiding. Of je zit in het laatste jaar van je
MBO 4 of HBO opleiding.
Bij voorkeur heb je werkervaring opgedaan binnen de (gehandicapten)zorg en/of
GGZ.
Je staat sterk in je schoenen en hebt natuurlijk overwicht.
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•
•
•
•
•

In onverwachte situaties ben je in staat om op een juiste wijze te handelen.
Je beschikt over een goed ontwikkeld verantwoordelijkheidsgevoel.
Je bent stressbestendig en kunt goed zelfstandig werken.
Je bent bereid de basiscursus medicijngebruik en BHV te volgen.
Je bent bij voorkeur in bezit van rijbewijs en auto

Ons aanbod
•
•

•
•
•
•

Bruto uur salaris tussen € 12,01 en € 17,04. (cao Gehandicaptenzorg, schaal 25)
Voor de uren van 22 uur tot 9 uur krijg je 5,33 uren betaald (ma tm vr); 4,67 uren (za
en zo). Tussen 22:30 en 7 uur (za en zo tot 8 uur) kun je slapen, als er geen beroep op
je wordt gedaan.
Een tijdelijke aanstelling van een jaar, met uitzicht op een vast dienstverband.
Een vaste eindejaarsuitkering van 8,33% in december
Een vakantie-uitkering van 8% in mei
Een pensioenregeling via Zorg en Welzijn

Informatie
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Mariska Nijman, Manager personeel en
planning, 06-30790818
Solliciteren
Heb je belangstelling voor deze vacature stuur je Cv en motivatie naar hr@deamethyst.nl.
Sollicitatieprocedure
De sollicitatieprocedure bestaat uit een gesprek met Manager Zorg en Manager personeel
en planning. Vervolgens kan je een paar uur meekijken op de groep. Na het bepalen van de
geschiktheid volgt een arbeidsvoorwaardengesprek.
Het nagaan van referenties is onderdeel van de sollicitatieprocedure. Bij indiensttreding
vragen we om een verklaring omtrent gedrag.
Acquisitie is niet gewenst.
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