
Villa Vrolijk vraagt van jou:

Werkzaamheden: 

Wij zijn opzoek naar een droommedewerker!

Villa Vrolijk biedt jou: 

Villa Vrolijk is een kleinschalige logeeropvang voor kinderen met een (zeer ernstig) meervoudige beperking in 
Amsterdam Zuidoost. We zijn een jonge organisatie die continu in ontwikkeling is. De kinderen die op dit mo-
ment bij Villa Vrolijk spelen en logeren, variëren in leeftijd en beperking. Voor de nachten dat deze kinderen bij 
ons logeren > zoeken we jou!

Ben jij degene die ons team komt versterken in de nacht?
Neem dan contact op met Ginger Janssen 06- 52778434 en/of stuur je CV en sollicitatie naar ginger@v-vrolijk.nl

Je hebt affiniteit met het werken met kinderen en jongeren met een (ernstig) meervoudige beperking. 
Dit vul je aan met een relevante opleiding in de zorgsector; 
Je bent een zelfstandige werker met een gezonde dosis verantwoordelijkheidsgevoel. 

Je draait minimaal 1 weekend in de maand een slaapdienst, van 22u tot 9u;
Je draagt zorg voor alle persoonlijke verzorging van de kinderen en start hen op voor de dag;
Je kan in je slaap ‘standby’ staan om incidentele zorg te bieden waar nodig. 
Denk aan; instoppen, verschoning, geruststelling/ondersteuning bieden tijdens een epileptische aanval enz. 

Scholing in diverse voorbehouden handelingen door een BIG-geregistreerd verpleegkundige;
Jij hebt altijd een achterwacht, in de vorm van een bereikbaarheidsdienst, in geval van nood;
Salaris en arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO Gehandicaptenzorg. 
De functie van slaapdienst is ingeschaald in FWG 35, onregelmatigheidstoeslag is van toepassing;
Alle tijd, die je voorafgaand en aansluitend aan je slaap-uren werkt, krijg je uitbetaald op basis van het afge-
sproken uurloon in je arbeidsovereenkomst;
Van ieder slaap-uur, gerekend van 23u tot 7u, krijg je 0,5 uurloon uitbetaald;
Als je tijdens je slaap-uren langer dan een kwartier daadwerkelijk arbeid verricht, worden deze uren uitbetaald 
op basis van het geldende uurloon. De tijd wordt afgerond op 0,5 uur naar boven. 
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Vacature: 
begeleider slaapdienst 
Droommedewerker


