
 

Beteken jij graag iets voor een inwoner van America? Dan 

zoeken we jou!  
 

America Left is een inwonersinitiatief in America: van, voor én door Americanen. 

“Alle mogelijke vormen van thuiszorg, ondersteuning en begeleiding 

samengebracht in één team van professionals én vrijwilligers (gemeenschapszorg).” 

 

Wij zijn op zoek naar: 

Huishoudelijke hulp / ondersteuners 

 

Hoe help jij de inwoner van America? 
Je gaat hulp bieden bij het uitvoeren van huishoudelijke taken die voor de inwoner te zwaar zijn 

geworden. Je houdt hierin rekening met de zelfredzaamheid van de inwoner. Waar het kan, voer je 

taken samen met de inwoner uit. Je neemt geen taken over, maar je ondersteunt de inwoner. 

Huishoudelijke taken kunnen bestaan uit: schoonmaak, verzorgen van was/kleding, 

voorbereiden/verzorgen maaltijden of een boodschap doen. 

Naast de huishoudelijke hulp vind je het persoonlijk contact met de inwoner minstens zo belangrijk. 

Je maakt een praatje en overlegt met de inwoner wat je gaat doen. Samen een kopje koffie drinken, 

vind je ook belangrijk. Ook heb je een signalerende functie. 

 

We waarderen je als medewerker van America Left, omdat: 
- je wil doen wat goed is voor de inwoner van America 

- je respectvol omgaat met hulpbehoevende inwoner 

- je de vraag van de inwoner als uitgangspunt neemt in wat je uitvoert 

-je flexibel bent, maar ook weet waar je grenzen en bevoegdheden liggen 

- je betrokken bent bij het dorp America 

- je de inwoner helpt zoveel mogelijk zelf te bedenken en te beslissen 

- je betrouwbaar bent  

- je een persoonlijke band met iemand kunt opbouwen 

- je de privacy van de inwoner waarborgt 

 

Je komt als medewerker in dienst van Stichting America Zorgt, onderdeel van Vitaliteitscoöperatie 

America Left. Uren: in eerste instantie zal het gaan om een oproepcontract met een mogelijke 

doorgroei naar vaste uren. Salaris conform CAO Verplegen, Verzorgen, Thuiszorg (VVT), conform 

salarisschaal Hulp bij het Huishouden.  

Denk jij dat jij degene bent die we zoeken, dan maken we graag kennis met je. Stuur je reactie naar 

info@americaleft.nl. Voor meer informatie: neem contact op met Coördinerend verpleegkundige 

Ellen van Heijster: 06 – 25 50 83 67. 
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