
Woonzorggroep Oldenbosch 
Hoofdweg 40 
 
Vacature vakantiekracht Helpende 

Woonzorggroep Holwierde is een kleinschalige woonvorm in Holwierde voor mensen 
met verschillende soorten dementie. Woonzorggroep Oldenbosch is opgericht door een 
aanhoudende vraag vanuit de omgeving en onderscheid zich met zijn kleinschaligheid, het bieden 
van een warm nest en een organisatie waarbij iedereen zijn steentje bijdraagt. Wij zoeken een 
enthousiaste vakantiekracht die tijdens de zomer maanden toe is aan een uitdaging! 
 
De doelgroep bestaat uit ouderen met verschillende vormen van dementie. Deze mensen wonen bij 
ons, wij doen dan ook ons best om een normale woonsfeer te creëren. De bewoners kunnen met de 
medewerkers koken, schoonmaken of even lekker een stukje wandelen. 
 
Onze missie is het bieden van intensieve dementiezorg in een kleinschalige, huiselijke setting waar 
mensen zich veilig voelen. Waar hun dag/-nachtritme wordt gewaarborgd en bewoners worden 
begeleid bij het, zo lang mogelijk, intact houden van lichamelijke en geestelijke capaciteiten. 
Welbevinden en welzijn zijn de uitgangspunten, daarnaast leveren we zorg waarbij de kwaliteit 
zoveel mogelijk gewaarborgd is. 
 
Dit vragen we van jou: 

- Je bent in het bezit van minimala een relevant niveau 2-MBO diploma; 
- Je hebt relevante ervaring; 
- Je bent bereid om zowel doordeweeks als in het weekend te werken; 
-  Je hebt interesse in onze doelgroep 
- Je hebt een enthousiaste, positieve en flexibele instelling; 
- Je houdt rekening met een opstartend bedrijf 
- Vereiste dat je in de maanden juli, augustus, september volledig inzetbaar bent 

 
Wat bieden wij: 

- Een leerzame en uitdagende werkplek; 
- Diversiteit in werkzaamheden: bij ons is geen dag hetzelfde; 
- De arbeidsvoorwaarden conform het CAO Sociaal werk; 
- Je gaat deel uit maken van een gezellig en enthousiast team. 

 
Enthousiast geworden? Stuur dan uiterlijk 12 april 2021 jouw CV en motivatie naar Marga Boonstra 
(m.boonstra@oldenbosch.eu) Nog vragen? Stuur een mailtje of bel naar 06 25 47 36 84 
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