Villa l’Abri biedt kleinschalig wonen aan ouderen met dementie en/of somatische klachten.
L’Abri is frans voor ‘Schuilplaats’ en dat willen we zijn. Een plek om te wonen en te schuilen
als we ouder worden. De huiselijke setting staat centraal volgens de principes van
kleinschalige woonzorg. Alles vindt dan ook plaats in een woonsituatie die is afgestemd op de
belevingswereld van de bewoner en binnen de structuur van het gewone, dagelijks leven. De
functies wonen en welzijn staan voorop, de zorg volgt en ondersteunt het leven en wonen. Het
individuele zorgleefplan van de bewoner is leidend. We zijn een huis met een Christelijke
identiteit. Liefdevolle zorg voor de bewoners en liefdevolle aandacht voor collega’s is daarbij
het uitganspunt.
Vind jij het een uitdaging om het verschil te kunnen maken voor onze bewoners en heb je affiniteit met
ouderen? Dan zoeken de bewoners van Villa L’Abri jou als nieuwe

Slaapwacht
4,5 tot 9 uur per week
Jouw baan
In Villa l’Abri wonen 14 ouderen die door beperkingen van somatische en/of psycho-geriatrische aard,
niet meer zelfstandig kunnen wonen.
Naast de dag en avonddiensten, is er ook elke dag een slaapnachtdienst aanwezig. Deze dienst werkt
van 22.30 tot 07.00 uur. In de villa is een aparte slaapkamer beschikbaar.
In de toekomst is het mogelijk dat de slaapnachtdienst verandert in een actieve nachtdienst.
Je loopt ’s nachts één keer een ronde, daarnaast reageer je op het bellen van bewoners waar ze
gebruik van kunnen maken.
Je wordt per nacht voor 4,5 uur uitbetaald. Wanneer je vaker uit bed moet, krijg je meer uren
uitbetaald.
Jouw kwaliteiten
- Je bent gediplomeerd verzorgende of verpleegkundige
- Je voert zo nodig zorg- en verpleegtechnische handelingen uit
- Je bent flexibel, hebt geduld en affiniteit met ouderen
- Je hebt een groot inlevingsvermogen en je communicatieve vaardigheden zijn uitstekend
Hebben wij wat jij zoekt?
De woonsfeer en de zorgvisie van Villa l’Abri is geënt op de christelijke levensovertuiging. De
inspiratie en motivatie voor ons handelen vinden wij in de Bijbel. We hebben aandacht voor elkaar en
zijn begaan met de noden en vragen van de bewoners.
Je krijgt een salaris, FWG 35, conform cao VVT. Het betreft in eerste instantie een dienstverband van
een jaar, met uitzicht op een vast contract.
Daarnaast hebben wij goede secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals vakantiegeld; eindejaarsuitkering;
en krijg je alle ruimte om je te ontwikkelen door middel van scholing. Verder kun je rekenen op een
warm welkom en een prettige werksfeer binnen een topteam en een geweldige bewonersgroep.
Informatie
Voor meer informatie over deze functie kun je mailen naar Willie Bakker: wibakker@villalabri.nl of Elly
Rietveld: erietveld@villalabri.nl
Match gevonden?
Stuur dan je brief en CV zo snel mogelijk, maar uiterlijk 9 oktober naar werkenbij@accoladezorg.nl.
In je brief lezen wij graag je motivatie voor deze functie én wat leven en werken vanuit je christelijke
levensovertuiging voor jou betekent.

