
 

 

Mee-werker ondersteunende dienstverlener voor woonzorgvoorziening  
Oosterlengte ’t Vondelhuys 
't Vondelhuys is een groot verpleegcentrum aan de Vondellaan in Winschoten.  
Samen met Oosterlengte hebben we verbindingen en de samenwerking opgezocht waarin mooie 
werkplekken zijn ontstaan.  
Cosis biedt op alle 5 afdelingen; Roos, Narcis, Tulp, Krokus, Viool jobcoachplekken waarin de  
Mee-werkers in duo's ondersteunende taken verrichten.  
Je werkt zelfstandig en krijgt ondersteuning van een jobcoach van Cosis en op de afdeling heb je 
een vaste begeleider die jouw aanspreekpunt is.  
Je maakt onderdeel uit van het team op jouw afdeling. 
 
Wat zijn de werkzaamheden: 

• Bedden en nachtkastjes schoonmaken    
• Bedden opmaken  
• Rondgang met koffie en thee   
• Fruit schillen  
• Afwas doen voor bewoners op de eigen kamers  
• Linnengoed op de kamers aanvullen  
• Schoonmaakwerkzaamheden op de afdeling  
• Oud papier wegbrengen  
• Spoelkeuken opruimen en schoonmaken 

 
Wat vragen we van jou: 

• Je hebt een geldig WMO/WLZ indicatie 
• Dat je goede werknemersvaardigheden beheerst. 
• Je kent de regels mbt vakantie, verzuim en op tijd te komen  
• Je weet welk gedrag en welke vaardigheden horen bij een goede werkhouding voor een 

werknemer  
• Je weet op een goede manier iets te bespreken  
• Je kan met kritiek omgaan  
• Je kan goed samenwerken met collega's en begeleiding  
• Je kan zelfstandig werken  
• Je kan goed met mensen omgaan   
• Je ziet er verzorgd uit, je bent het visitekaartje van het 't Vondelhuys  
• Je kan zelfstandig taken uitvoeren zonder begeleiding en/of begeleiding op de 

achtergrond (na inwerkperiode)   
 
Wat bieden we jou: 

• Een leuke en gezellige werkplek 
• Je krijgt ondersteuning van een jobcoach van Cosis en op de afdeling heb je een vaste 

begeleider die jouw aanspreekpunt is. 
 
Werktijden/werkdagen: 
Er wordt gewerkt van maandag t/m vrijdag 
De werktijden zijn van 09:00 uur tot 15.30 uur 
 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: 
Naam:                         Wendy Kuiper en Alice de Jong 
Telefoonnumer:      06-83442467 
Emailadres:              wendy.kuiper-spieard@cosis.nu/ a.dejong3@cosis.nu 
 
   


