Gastvrouw/gastheer
PROKINO ZORG NIEUWEGEIN
Ben je klantvriendelijk, gastvrij en word je blij van het verzorgen, opvoeden en begeleiden van kinderen
en jongeren?
Kunnen jouw collega’s op jou rekenen als ze even hun handen vol hebben?
Houd jij van een opgeruimde en sfeervolle werkomgeving en ben je in staat om die te creëren?
Heb je een MBO werk- en denkniveau en misschien zelfs al wat ervaring in een vergelijkbare functie?

Dan is Prokino op zoek naar jou!
Voor de leefgroep van Prokino Zorg in Nieuwegein zoeken wij een collega voor 30 uur per week. De functie kan ook
als duobaan van twee maal 16 uur per week worden vervuld.

Wat ga je doen?






Een thuis creëren voor de kinderen en jongeren op de leefgroep
De kinderen en jongeren begeleiden naar school en tijdens vrijetijdsactiviteiten
Verrichten van huishoudelijke werkzaamheden, boodschappen doen en koken
Ondersteunen van kinderen en jongeren bij het aanleren van praktische vaardigheden, net zoals in een gezin
Werktijden zijn tussen 9.30 en 15.30 uur, 5 dagen in de week

Wat bieden we jou?
Prokino vindt het belangrijk dat jij plezier hebt in je werk, want alleen dan kunnen we samen de allerbeste opvang
bieden. Daarom hebben we voor jou:
• Een werkplek waar je wordt uitgedaagd het beste uit jezelf te halen en waar je jezelf kunt blijven ontwikkelen
• Leuke collega’s en een goede werksfeer
• Een contract voor 1 jaar met de intentie tot verlenging
• Een salaris conform schaal 5 van de cao Jeugdzorg
Als medewerker van Prokino lever je vanuit jouw persoonlijkheid en expertise een bijdrage aan het perspectief en de
ontwikkeling van onze kinderen. Wij werken met meer dan 1.700 enthousiaste en betrokken collega’s op bijna 170
locaties door heel Nederland. Kijk voor meer informatie op www.prokino.nl

Meer weten of reageren?
Heb je vragen over de functie? Neem dan contact op met Karlijn Remmers via telefoonnummer 06-12461433.
Spreekt de functie je aan? Stuur dan vóór 5 mei 2019 een korte motivatie en je cv naar utrecht-zorg@prokino.nl met
als onderwerp:Gastvrouw/Gastheer. De kennismakingsgesprekken vinden plaats op 13 en 14 mei 2019.

We zien uit naar je reactie!
Frank:
“Zo dat was een drukke dag! Ik heb leuke
dingen kunnen doen met de kinderen en
tussendoor nog gekookt, opgeruimd en
alle boodschappen gedaan”

