
  

“Gastvrouw”   

Huize Zocher is een zorgresidentie gelegen aan de Bolwerken in het centrum van Haarlem. 
De villa beschikt over 15 appartementen, een gemeenschappelijke riante woonkamer, 
gezellige zitkamer een serre aan de zijde van het park en water.Ons bevlogen en gedreven 
team heeft aandacht voor het welzijn en de gezondheid van de bewoner en biedt de zorg 
met grote betrokkenheid, toewijding, flexibiliteit, incasseringsvermogen en deskundigheid. 
De bewoner bepaalt en deelt zijn/haar eigen dagritme in. Deze benadering van zorg en 
ondersteuning voeren wij in alles door zodat de bewoner optimale privacy en service ervaart. 
Er is 24 uur per dag zorgverlening beschikbaar. Het huis beschikt over een eigen kok die 
zorgt voor dagverse maaltijden.  

Voor onze zorgvilla in Haarlem zoeken wij meerdere “gastvrouwen”. Een hele diverse functie 
waarbij je voor een prettige sfeer en gezelligheid zorgt.  Je assisteert bij de maaltijden en 
zorg je voor koffie, thee, drankjes en hapjes voor bewoners en bezoekers. Daarbij 
ondersteun je bewoners tijdens het eten en stimuleer je hen om deel te nemen aan 
activiteiten. Verder zorg je er voor het huis er verzorgd uitziet, je verricht wat huishoudelijke 
werkzaamheden en hebt hierbij oog voor het detail..  

Je zorgt voor: 

● Een prettige sfeer in de huiskamer waar ook bezoekers van de bewoners zijn. Je 
houdt de bewoners goed in de gaten en geeft bijzonderheden door aan de 
verzorgende. 

● Dat bewoners genieten van hun maaltijd en helpt hun hierbij. 
● Het mede organiseren van activiteiten voor je bewoners. 
● Ondersteuning bij huishoudelijke werkzaamheden en helpt waar nodig. 

Wij zoeken een kandidaat met: 

● Een klantgerichte, enthousiaste houding, iemand die van aanpakken weet 
● Hygiënisch, systematisch en ordelijk werken is vanzelfsprekend voor jou 
● Beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift 
● Ervaring en affiniteit met werken in een servicegerichte organisatie 

Ons aanbod:  

● Verantwoordelijk en leuk werk in een klein team  
● Een stijlvolle kleinschalige werkomgeving  
● Salariëring marktconform  
● Enthousiaste en gemotiveerde collega’s 
● Wisselende diensten van 09.00-14.00 (alle dagen van de week) 

Wanneer je geïnteresseerd bent in deze functie, ontvangen wij graag een korte 
motivatiebrief en CV gericht aan info@huizezocher.nl.  


