
 
Vacature medewerker ouderenzorg 
kleinschalig zorginitatief Op de Mózik (24-32 uur) 
 
 
Wij zijn op zoek naar een zelfstandige, enthousiaste collega! 
Ligt jouw hart bij het werken in de zorg? Werk je graag in een klein, gezellig team en vind je het leuk 
om, voornamelijk, ouderen een prettige en ontspannen dag te bezorgen op een prachtige, groene 
locatie? Dan ben je bij Op de Mózik aan het juiste adres! 
 
De organisatie 
Op de Mózik is een kleinschalig zorginitiatief, waarbij persoonlijke aandacht voor onze gasten hoog in 
het vaandel staat! 
 
Wij bieden van maandag t/m vrijdag zinvolle en plezierige dagbesteding met als motto ‘niets moet, 
alles mag’. De daginvulling en zorg wordt zoveel mogelijk afgestemd op de persoonlijke wensen van 
de gasten. Wij streven ernaar om een rustige omgeving te scheppen, waar ieder zichzelf mag zijn. Dit 
proberen we te doen door een duidelijke structuur in de dag aan te brengen en een warme huiselijke 
sfeer te creëren. Op de locatie krijgen de gasten de gelegenheid sociale contacten te maken, te 
bewegen en zich nuttig en nodig te voelen. Tevens worden de mantelzorgers ontlast zodat zij de zorg 
langer vol kunnen houden. 
 
De werkzaamheden 
De werkzaamheden bestaan uit het bieden van professionele zorg en aandacht aan onze gasten op 
basis van het zorgplan. Samen met je collega’s lever je zorg naar tevredenheid van de individuele 
gast. 
 
We werken en rapporteren met een digitaal cliëntendossier wat ook onderdeel is van je 
werkzaamheden evenals het opstellen van zorgplannen. Het voeren van gesprekken met familie en 
andere disciplines binnen het zorglandschap kunnen voorkomen. 
Daarnaast hechten wij veel waarde aan kwaliteit van zorg en verwachten wij van onze medewerkers 
dat ze pro-actief meewerken aan de invulling van ons kwaliteitskeurmerk, bijkomende protocollen en 
overige administratieve taken die hierbij horen. 
 
Omdat wij meerdere activiteiten aanbieden zoeken wij iemand die breed inzetbaar is! 
 
Wat zoeken wij? 

- Ervaring in de zorg en met de doelgroep (ouderen) 
- Minimaal diploma Verzorgende C of IG 
- VOG (verklaring omtrent gedrag) 
- Inzichtelijk en zelfstandig kunnen werken 
- Je bent een doener, een echte aanpakker en leergierig 
- Je bent daadkrachtig, betrokken en creatief 
- Bezit van een rijbewijs is een pré en daarnaast bereid om te leren om in een (taxi)bus te 

rijden 
 
 
 
 
 

 



Wij bieden: 
- Een prettige werkomgeving met enthousiaste collega’s 
- Een baan binnen een klein team van professionals waarbij collegialiteit, gezelligheid en 

kwaliteit van zorg in een hoog vaandel staan 
- Mogelijkheden om jezelf te ontwikkelen 
- Ruimte om je kennis en ervaring in te zetten en van elkaar te leren 
- Salaris en arbeidsvoorwaarden conform CAO Sociaal Werk, Welzijn en Maatschappelijke 

Dienstverlening 
 
Ben je geïnteresseerd? 
Stuur dan je CV en motivatiebrief naar info@opdemozik.nl 
Sluitingsdatum vacature is op 29 januari 2023 
 
Wil je meer informatie? 
Neem dan contact op met Gert-Jan Altink 
Leidinggevende Stichting Op de Mózik 
Via 06-19448537 
 
 


