Het Buytenhuis opent haar deuren, bouw jij met ons mee aan de zorg van nu?
Het Buytenhuis is een nieuwe vorm van wonen met zorg voor mensen die niet meer zelfstandig thuis
kunnen wonen maar zich wel ergens thuis willen voelen. Comfortabel, gezellig én betaalbaar wonen
in een veilig huis waar de mens ertoe doet en waar de omgeving aansluit bij de belevingswereld van
mensen met dementie.
Het Buytenhuis heeft gekozen voor mooie woonhuizen waarin een relatief klein aantal mensen
samenwoont zodat de bewoners zo veel mogelijk leefruimte binnen en buiten hebben met zorg en
service op hoog niveau. Samen met familie, vrienden en mantelzorgers - die altijd welkom zijn en
kunnen mee-eten of blijven logeren - zorgen we voor een gezellig thuis. Bij Het Buytenhuis valt het
leven zelf in te richten. Zo kunnen onze bewoners zich echt thuis voelen en weer opnieuw een
vertrouwde en veilige plek vinden.
Op onze locatie, De Wenakker in Groningen-Zuid, hebben wij plaats voor 15 bewoners. Er is een
monumentale woonkamer van bijna 100 m2 met een fantastisch uitzicht over de monumentale tuin.
We hebben een grote woonkeuken waar iedereen altijd kan aanschuiven. En we hebben een eigen
kok in dienst die zorgt voor heerlijke maaltijden met verse ingrediënten. Daarnaast hebben we 5
dagen in de week een activiteitencentrum voor zowel bewoners als 5 extra daggasten.
De Wenakker opent binnenkort haar deuren en zoekt daarom enthousiaste
Activiteitenbegeleiders.
Eind september/begin oktober opent Het Buytenhuis op locatie De Wenakker haar deuren voor
bewoners en daarom zijn wij opzoek naar enthousiaste activiteitenbegeleiders. Als begeleider ben
je verantwoordelijk voor het organiseren van passende activiteiten voor mensen met dementie. De
interesse en belangstelling van de deelnemers vormen de basis voor het aanbod. Te denken valt aan
activiteiten zoals schilderen, koken, tuinieren, muziek maken en luisteren, sport en bewegen, en
uitjes naar bijvoorbeeld het theater of tentoonstellingen. Ben jij activiteitenbegeleider, heb jij de
vereiste diploma’s, vaardigheden en liefde voor onze bewoners? Dan hebben wij een match!
Wij ZOEKEN: gedreven Activiteitenbegeleiders die ons team willen versterken. Naast een uitstekend
klantgevoel en goede vakinhoudelijke kwaliteiten ben je ondernemend, professioneel, service- en
samenwerkingsgericht en zie jij het verlenen van zorg aan onze bewoners als een uitdaging. Je kiest
ervoor te willen werken in een kleinschalige setting met veel persoonlijk contact. Wat daarnaast erg
belangrijk is: je hebt plezier in je werk en de persoonlijke aanpak van Het Buytenhuis past jou als een
jas.
Wij BIEDEN: een afwisselende baan in een organisatie die volop in ontwikkeling is. Het betreft in
eerste instantie een jaar contract voor 24 – 32 uur. Intentie tot verlenging van jouw contract bij
wederzijds goedvinden. De arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO VVT.

Lijkt het je leuk om voor Het Buytenhuis aan de slag te gaan en jouw kwaliteiten voor langere periode
in te zetten voor onze bewoners? Reageer dan nu!
Wil je SOLLICITEREN? Stuur dan zo spoedig mogelijk een mail met CV en motivatie naar
info@hetbuytenhuis.nl. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met jou op.
Meer weten? Voor informatie kan je contact opnemen met Ellie Mattiesing, Locatiemanager van De
Wenakker, via 050-2115483 of via mail naar info@hetbuytenhuis.nl. Een verklaring omtrent het
gedrag is een voorwaarde voor benoeming.
Op onze website www.hetbuytenhuis.nl vind je meer informatie over Het Buytenhuis.

