Gastvrije en flexibele welzijnsmedewerkers voor op de huiskamer
ZorgOber is gespecialiseerd in het leveren van gastvrijheidsmedewerkers in de ouderenzorg. Gastvrijheid is
wat we zijn en wat we bieden. Naast koks, receptionistes, restaurant- en dagbesteding medewerkers biedt
ZorgOber ook medewerkers aan voor op de huiskamers van kleinschalig wonen afdelingen.
Onze ZorgObers doen er alles aan om uw bewoners te laten genieten en een huiselijke sfeer te creëren.
ZorgObers zijn in staat het zorgpersoneel te ontzorgen door welzijnstaken op te pakken die niet
noodzakelijk door verzorgend personeel uitgevoerd hoeven te worden. Dit kan kostenbesparend en
werkdruk verlagend werken. Ook kunnen wij u ontzorgen bij piekmomenten en ziekmeldingen van uw
eigen medewerkers, natuurlijk met medewerkers die ingewerkt zijn op uw locatie. Dit bespaart u veel tijd
en gepuzzel in de planning. Door de grote poule ervaren medewerkers zijn wij in staat knelpunten in de
roosters snel voor u op te lossen.

Oprechte aandacht voor bewoners
Dementievriendelijk personeel
Ervaren op huiskamers
Affiniteit met de ouderenzorg

Zorg signalerende functie
De ZorgObers richten zich op taken op het gebied
van service, gastvrijheid en eten & drinken.
ZorgObers voeren zelf geen zorggerelateerde
taken uit, ze hebben een zorg signalerende
functie. Als er een zorgbehoefte opgemerkt wordt
door één van onze medewerkers, communiceren
zij dit naar het zorgpersoneel.

Taken van een ZorgOber

Alert en écht de tijd voor de bewoners

●

Ondersteunen bij maaltijden

Door de ondersteunende taken die ZorgObers

●

Koffie schenken

uitvoeren kunnen zij veel werk uit handen nemen

●

Lichte schoonmaaktaken

van de verzorgenden. Als de verzorging bezig is

●

Bewoners brengen naar /ophalen van

met een bewoner, houden ZorgObers toezicht op

activiteiten

de huiskamers. Onze ZorgObers hebben oprechte

●

Spelletje spelen, krant lezen etc.

aandacht voor de bewoners en bieden een

●

Zorg signaleren en doorspelen aan het

luisterend

verzorgend personeel

oor

waar

nodig.

Door

hun

enthousiasme, positiviteit en geduld zorgen zij voor
een prettig sfeer op de huiskamer.

Jonge enthousiaste ZorgObers

Bekende gezichten

Onze medewerkers zijn jonge volwassenen, wat
voor een frisse wind op de huiskamer zorgt voor

Lange termijn en last-minute oplossing

zowel de bewoners als voor het vaste team.
Makkelijk diensten uitvragen

Voordat de ZorgObers de aan de slag gaan,
verzorgen

wij

een

gastvrijheidstraining,

bedieningstraining en een cursus hoe ze vriendelijk
en geduldig om kunnen gaan met mensen met een
fysieke of geestelijke beperking (o.a. Dementie).
Daarnaast verzorgen wij samen met u een briefing
met instructies voor de ZorgOber,

zodat

de

medewerkers weten wat er van hen verwacht
wordt en de samenwerking optimaal verloopt.

Waarom ZorgOber?
Werkverlichting voor verzorgend

Samenwerking op maat

personeel

Wij werken met kleine poultjes, zodat er bekenden

●

Extra aandacht voor uw bewoners

gezichten verschijnen op uw afdeling, extra fijn

●

Geen planning stress

voor de bewoners. Ook bieden wij verschillende

●

Geen minimale afname

opties aan voor het plaatsen van ZorgObers;

●

Nooit een tekort aan personeel

●

Voor zowel last-minute als

●

●

lange termijn uitvragen

Flexibele schil. U bent niet verplicht om
diensten af te nemen en kan ons inzetten
wanneer het u uitkomt.

●

Detacheren. U verzekert uzelf van één of
meerdere medewerkers voor een bepaalde
periode en vaste uren.

●

Werving & selectie. Wij werven (en trainen)
geschikte medewerkers die u vervolgens zelf
aanneemt. U betaalt een éénmalige fee

ZO geregeld

“Bij ons noemen we ze “happy face-jes”, van zulke

Uw gemak staat bij ons voorop.

vrolijke mensen worden onze medewerkers en

Diensten kunt u telefonisch of per mail uitvragen.

bewoners al blij als ze aan komen lopen”

Voor last-minute uitdagingen bij bijvoorbeeld
ziekmeldingen of onverwachte omstandigheden

- Cindy Poeijer

kunnen wij u vaak nog helpen. Wij staan 7 dagen

Planning Consulent kleinschalig wonen bij Thebe

per week persoonlijk voor u klaar om u te helpen.
Wij komen graag bij u langs voor een
kennismaking. Neem gerust contact met ons
op via 0
 76-2600007 of mail naar
info@zorgober.nl

