
Vacature begeleider voor ouderen met dementie in nieuw warm en liefdevol huis

Heb jij een groot hart voor ouderen met dementie?
Wil je dagelijks verschil maken en jouw onverdeelde aandacht geven? Ben je erg gepassioneerd en 
ervaren in het begeleiden van ouderen met dementie? Ben je bekend met persoonsgerichte en 
belevingsgerichte zorg? Heb je een warme persoonlijkheid, sta je positief en gelukkig in het leven? 
Heb je een verzorgde uitstraling en uitstekende sociale vaardigheden? Weet je je als geen ander aan 
te passen aan iemand met dementie, voel je je te gast en wil je graag samen met het team alles doen 
wat nodig is voor de bewoners, dan zoeken we jou. 

Werkzaamheden 
Samen ben je verantwoordelijk voor het hele pallet aan taken: van verzorgen en begeleiden tot 
schoonmaken en koken zoals in een groot gezin. Je helpt mee met het organiseren van activiteiten 
en het in stand houden van het sociale netwerk. Het team is de hoeder van een grote familie. Het is 
hard werken, maar er is ook veel plezier, gezelligheid en geluk. Je opereert in een hecht team.

We vinden je diploma minder interessant dan je natuurlijke vermogens om de liefde en aandacht te 
geven aan bewoners. Ons team zal een mix worden van rijke ervaring en nieuw talent. Heb jij die 
roeping? Heb je ook de ervaring en het vermogen om zonder vastomlijnde taken alles te doen wat 
nodig is? 

Aandacht & verdieping
Een warme, gezellige, open en veilige sfeer vinden we heel belangrijk. We koesteren jou als 
medewerker. Samen met het team is er veel aandacht voor teambuilding, intervisie en persoonlijke 
ontwikkeling. Je wordt continue opgeleid in onze visie en in gespecialiseerde dementiezorg. Naast 
vakinhoudelijke ontwikkeling vinden we gezelligheid binnen het team minstens zo belangrijk. 
Samen verjaardagen vieren, er gezellig op uit en er voor elkaar zijn. Samen zijn we een hechte 
verbonden familie.

Over Goedemorgen
Goedemorgen is een nieuw warm thuis voor ouderen met dementie in Paterswolde. Een 
betekenisvol leven en persoonsgerichte zorg zijn onze uitgangspunten. We zijn een kleinschalige en 
platte organisatie die ervan overtuigd is dat de begeleiding van ouderen met dementie op een andere
manier kan. Geen onnodige managementlagen en meer tijd en aandacht voor bewoners. We 
verwachten medio mei ons nieuwe huis te openen.  

Een bijzondere werkplek
We bieden je een bijzondere werkplek in een kleinschalig, vernieuwend, warm en prachtig nieuw 
thuis. Bij een kleinschalige frisse nieuwe organisatie die voorop wilt lopen in de kwaliteit van zorg 
voor ouderen met dementie. Je krijgt een marktconform salaris, opleiding in persoonsgerichte en 
betekenisvolle zorg en wordt gecoacht in persoonlijke ontwikkeling. Er is alle ruimte voor 
zelfontplooiing. En tot slot er is meer tijd en aandacht in het begeleiden zodat je elke dag jouw 
positieve verschil kan maken voor de bewoners. 

Interesse?
Ben je ook enthousiast? Stuur dan jouw CV met motivatiebrief, referentie en foto naar 
paterswolde@goedemorgen.nl. We kijken naar je uit!
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