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Vacature Zorghulp niveau 1 
1. Kern van de functie 

Het centrale thema binnen het werk van de zorghulp is  het ondersteunen of overnemen van zorg van de zorgvrager bij niet-
toereikende zelfredzaamheid  op huishoudelijk terrein. 

2. Situatieschets 

De  zorghulp  werkt in de thuissituatie bij cliënten en levert  hierbij haar eigen aandeel aan hygiënische, veilige en verantwoorde 
zorg. Het centrale thema binnen  het werk van de zorghulp  is  het ondersteunen of overnemen van zorg van de zorgvrager bij 
niet- toereikende zelfredzaamheid  op huishoudelijk  terrein. Doel van de zorghulp  is de zorgvrager te ondersteunen bij het 
realiseren van een optimale leefomgeving. Hiermee draagt ze bij aan het realiseren van een optimale kwaliteit  van leven en 
functionele autonomie van de zorgvrager, zoals de zorgvrager die ervaart of wenst op het gebied  van de leefomgeving. 

3. Hoofdtaken 

1.  Ondersteunen van de zorgvrager bij het voeren van een huishouden 

2.  Ondersteunen van de zorgvrager bij het wonen en ondernemen van activiteiten 

3.  Werken binnen een team en binnen een organisatie 

4.  Ontwikkelen van de deskundigheid  in haar  eigen beroep 

 

4. Functie-eisen/ vaardigheden/verantwoordelijkheden 

Kennis: 

•    Heeft een afgeronde MBO opleiding  op kwalificatieniveau 1. 

Vaardigheden: 

•    Werkt vraaggericht 

•    Signaleert  veranderingen in de situatie van de zorgvrager en mantelzorger 

•    Ondersteunt bij het huishouden 

•    Ondersteunt bij het wonen en ondernemen van activiteiten 

•    Activeert  tot zelfstandig  uitvoeren van handelingen 

•    Bouwt relatie  op met zorgvrager en mantelzorg 

•    Werkt systematisch en resultaatgericht 

•    Werkt vakbekwaam 

•    Bewaakt grenzen en gaat beheerst om met spanningen 

•    Werkt samen 

•    Blijft  leren 

 
Voor de betreffende functie gegeven door V.C.S.A -Zorg is het volgende een pré: 

‐ Je hebt al enige ervaring in de sector 

‐ Je bent in bezit van een gegeven diploma voor de betreffende functie 

‐ Bezit van een rijbewijs en een auto is een pré 

‐ Woonachtig in de omgeving van Amsterdam / Zaanstreek of Flevoland 
 

 

5. Wat bieden wij? 

Een uitdagende functie met diverse werkomgevingen maar goed salaris 

Vast contract mogelijk 

Goede en gezellige werksfeer met leuke collega’s 

Beloning volgens het CAO VVT 
 


