
 

Assistent welzijn (voor diensten van 17.00-21.00 uur) 
 

Ben jij nog op zoek naar een leerzame en betekenisvolle bijbaan naast jouw studie of stage? Wil 

je graag iets betekenen voor de ouderen in Gilze en omstreken? Houd je van afwisseling en 

herken jij je in onze kernwaarden Persoonlijk, Met Elkaar en Vertrouwd? Dan is deze functie 

zeker iets voor jou en dan maken we graag kennis met je! 
 

KLEINSCHALIGHEID IS ONZE KRACHT! 

Zorgcentrum St. Franciscus ligt in het centrum van Gilze en biedt een breed pakket aan zorgdiensten.  

Er zijn aparte teams voor kleinschalig wonen, individueel wonen, thuiszorg, dagverzorging en de 

nachtdienst. Verder hebben we een eigen huishoudelijke dienst, een eigen volledig uitgeruste 

professionele keuken en ons restaurant “De Vertoeverij”, waar bewoners dagelijks kunnen genieten van 

een lekkere maaltijd of een drankje. Er werken ongeveer 160 medewerkers bij ons, maar de lijntjes zijn 

kort, we weten van elkaar wat er speelt en we kunnen dus snel schakelen. Eigen regie, autonomie en 

ontwikkeling, zowel voor onze bewoners als onze medewerkers, hebben we hoog in het vaandel staan.  

 

WAT GA JE DOEN? 

Als assistent welzijn heb je een belangrijke rol in de ondersteuning van onze zorgprofessionals tijdens de 

avonduren op onze groepswoningen van het Kleinschalig Wonen. Je helpt onze bewoners bij het eten en 

drinken, je verricht huishoudelijke taken en je houdt onze bewoners gezelschap of je doet 

spelletjes/activiteiten. Dit alles om te zorgen voor een optimaal welzijn van onze bewoners. Daarbij 

hebben onze zorgprofessionals zo de handen vrij om goede zorg te kunnen verlenen. Je bent gastvrij en 

vriendelijk naar onze bewoners, maar ook naar de families, eventuele mantelzorgers en andere 

bezoekers. Je geeft onze bewoners de persoonlijke aandacht die ze verdienen en je biedt ondersteuning 

bij hun dagelijkse bezigheden.  

 

WAT BIEDEN WIJ JOU? 

Naast een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd en een aantrekkelijk salaris conform CAO-VVT, kom 

je te werken in een kleinschalige organisatie waar bewoners en medewerkers elkaar kennen. De sfeer 

bij ons is te omschrijven als open, gemoedelijk en gastvrij en hier doen we dan ook samen ons best voor. 

En natuurlijk is dit een mooie kans om werkervaring op te doen, eventueel al in het verlengde van jouw 

studie!  

 

WAT BRENG JIJ MEE? 

Je volgt (bijvoorbeeld) een studie in de richting van Zorg & Welzijn, maar dit mag wat ons betreft ook 

een andere richting zijn. Als je maar affiniteit hebt met de (ouderen)zorg. Uiteraard is de combinatie 

met diensten van 17.00-21.00 uur (doordeweeks en/of in het weekend) prima te maken voor jou. 

Verder ben je sociaal ingesteld, zorgzaam en vrolijk. Ook heb je een frisse en verzorgde uitstraling, ben 

je flexibel inzetbaar, proactief, dienstverlenend en geduldig. Als je daarnaast ook nog eens goed in het 

team past en je een hartelijke glimlach op je gezicht hebt staan, dan ben je van harte welkom! 

 

NOG VRAGEN OF SOLLICITEREN? 

Heb je inhoudelijke vragen over de functie? Dan nodigen we je van harte uit om contact op te nemen 

met Trudian van der Heijden (teamleider Kleinschalig Wonen) via telefoonnummer 0161-458020. 

Solliciteren kan door jouw motivatie en cv naar ons door te mailen (werkenbij@stfranciscus.nl).  

 

Neem ook eens een kijkje op www.stfranciscus.nl, waar medewerkers hun ervaringen over het werken bij St. 

Franciscus delen, of bezoek ons op Facebook of Instagram. 

mailto:werkenbij@stfranciscus.nl
http://www.stfranciscus.nl/

