Ons opleidingsprogramma
Voordat je start als CAREGiver volg je een
intensief opleidingsprogramma. Je wordt getraind
om de best mogelijke dienstverlening te bieden
op o.a. het gebied van dementie of hulp bij
persoonlijke verzorging en er is tijd en ruimte om
ervaringen met elkaar te delen.
Altijd voldoende tijd
Als CAREGiver heb je altijd voldoende tijd
voor de senior. Voldoende tijd voor persoonlijke
aandacht, de ondersteuning waar behoefte aan
is en een luisterend oor. Voldoende tijd om een
wederzijdse relatie op te bouwen.
Een persoonlijke match
Op basis van het opgestelde, persoonsgerichte
zorgplan en de persoonlijke voorkeuren van de
senior kijken we welke CAREGiver het beste
past. Hierbij is een wederzijdse, persoonlijke
klik erg belangrijk. We kijken naar de wensen
en behoeften van de senior én naar jou als
CAREGiver.
Begeleiding en ondersteuning
De verbinding tussen het supportteam en de
CAREGiver is erg belangrijk. Het supportteam
biedt je optimale begeleiding, helpt je waar nodig
en dat 24 uur per dag. Zo heb jij alle tijd voor
de senioren. Samen zorgen we voor de best
passende zorg thuis.
“Een werkgever die ons hoort, die ons ziet
en die ons een warm hart toedraagt.”

Goed te combineren
CAREGiver zijn is goed te combineren met je
gezin, met je sociale leven of andere activiteiten.
We bieden ﬂexibele werktijden en bespreken
graag met jou hoeveel uur je wilt werken.

Arbeidsvoorwaarden
Wij bieden arbeidsvoorwaarden volgens de cao
VVT. Je krijgt een arbeidsovereenkomst, ontvangt
een vast uurloon met daar bovenop reiskosten en
een reistijdvergoeding en we bieden een goede
pensioenregeling.
Wie is Home Instead Thuisservice?
Met ruim 2500 CAREGivers geloven wij in werken
vanuit je hart om goede en de juiste begeleiding en
ondersteuning thuis te bieden. Samen zorgen we
ervoor dat senioren langer en veiliger thuis kunnen
blijven wonen. Door persoonlijke verzorging en
de individuele begeleiding af te stemmen op de
wensen van de senior in zijn of haar omgeving.
Hierbij hebben we aandacht voor het welzijn van
de senior en de kwaliteit van leven.
Als CAREGiver bied je metgezelschap/individuele
begeleiding, hulp in en om het huis en persoonlijke
verzorging. Daarnaast geven onze CAREGivers ook
intensieve ondersteuning in de laatste levensfase
en begeleiding bij senioren met dementie en
chronische aandoeningen. Wij hebben een andere
kijk op ouder worden, wij kijken naar wat juist nog
wel kan. Je staat stil bij herinnering en verhalen van
vroeger maar biedt ook ritme en structuur in de
dag voor senioren met dementie.
Word jij onze nieuwe collega?
Zoek jij betekenis in je werk, sta je graag klaar
voor anderen en weet je hoe belangrijk goede en
ﬁjne zorg thuis voor senioren is? Dan is de functie
van CAREGiver echt iets voor jou. Als CAREGiver
bij Home Instead is elke dag anders. We zijn altijd
op zoek naar mensen die een passie hebben om
iets voor anderen te willen betekenen en daarom
CAREGiver willen worden.
Wil jij samen met ons het verschil maken?
Neem contact met ons op. We vertellen je graag
meer.

Wil je samen met ons het
verschil maken?
Bij ons werk je vanuit je hart
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Vind jij het ook belangrijk dat senioren zo
lang en zo veilig mogelijk thuis kunnen blijven
wonen? En zou je hier graag jouw steentje aan
bijdragen? Heb je daarnaast een zorghart, sta
je altijd klaar voor anderen én word je gelukkig
van betekenisvol werk? Dan is Home Instead
Thuisservice op zoek naar jou. Samen maken
we het verschil.
Thuiszorg, maar dan anders
Home Instead Thuisservice is thuiszorg, maar dan
anders. Bij Home Instead gaat welzijn vóór zorg.
Wij ondersteunen bij het ritme van alledag, om
het samen langer vol te houden. Het accent ligt
op persoonlijke betrokkenheid en betekenisvolle
ondersteuning, zowel praktisch als emotioneel.
Onze medewerkers, CAREGivers genoemd, hebben
de tijd en nemen de tijd voor de senioren. Zij maken
echt het verschil in het leven van de senior met hun
mantelzorger(s) en familie.
Vanuit je hart
Als CAREGiver werk je dagelijks vanuit onze
kernwaarden: geef vertrouwen, maak het verschil
en werk vanuit je hart. Je biedt liefdevolle
ondersteuning, gezelschap, zorg thuis en een
luisterend oor. Je draagt eraan bij dat senioren langer
thuis kunnen blijven wonen, zoals de senior dat graag
wil. Het zijn de kleine dingen die het verschil maken.
Met praktische begeleiding, persoonlijke verzorging,
een leuk gesprek, het samen bereiden en eten van
een maaltijd of een mooie wandeling, help je het
leven van de senior aangenamer te maken.
Met behulp van jouw ondersteuning heeft de
mantelzorger meer tijd voor het eigen gezin/tijd
voor zichzelf en wordt diegene even ontlast. Met
iets heel kleins bereik je als CAREGiver altijd iets
groots.

Wat hebben wij jou te bieden?
Voor Home Instead is het belangrijk dat de
CAREGiver persoonlijke aandacht krijgt, zich
gewaardeerd voelt en zich kan blijven ontwikkelen.
Daarom hebben we jou veel te bieden:
• Een op maat gemaakt trainingsprogramma om
je rol als CAREGiver zo goed mogelijk uit te
kunnen voeren.
• Wij matchen jou met een passende senior die
aansluit bij jouw persoonlijkheid en interesses.
• Tijd en ruimte om een persoonlijke relatie op
te bouwen met de senior. Je bent er minimaal
een uur waardoor je persoonlijke en passende
zorg kunt bieden.
• De senioren wonen altijd bij jou in de buurt.
• Een betrokken supportteam die je 24 uur per
dag, 7 dagen per week ondersteunt en begeleidt.
• Werk waarin je zeer wordt gewaardeerd door
de senior, de mantelzorger en je werkgever.
• Salaris, een goede pensioenregeling, reiskosten
en reistijdvergoeding conform cao VVT.
Bij Home Instead gaat het om jou. En dit geldt niet
alleen voor onze senioren, maar dus zeker ook
voor jou als medewerker. CAREGivers zijn voor
ons de belangrijkste schakel in onze dienstverlening.

Het zien van de glimlach van de klant bij
binnenkomst is wat ons werk zo mooi maakt.

Onderdeel van een hecht team
Als CAREGiver maak je onderdeel uit van een
hecht team. Een team dat een positieve bijdrage
levert aan het langer thuis blijven wonen van
senioren. En iedere CAREGiver maakt daarin
persoonlijk het verschil. De verbinding tussen
het supportteam en jou als CAREGiver is erg
belangrijk. Het supportteam, een vast team op
kantoor als aanspreekpunt, fungeert als thuisbasis,
als luisterend oor en geeft advies. Zij staan 24
uur per dag klaar om jou met raad en daad te
ondersteunen.

Het supportteam is er altijd voor de
CAREGivers. Wanneer je ook belt, je wordt
gehoord.

