
Gastheren en -vrouwen voor 
Wilgaerden, Avondlicht

Je hoofdtaak is om de mensen die Avondlicht bezoeken 
een gastvrij ontvangst aan te bieden. Welkom te heten  
en als zij Avondlicht niet kennen hen bijv. de weg te 
wijzen.
Verder bestaan de taken uit: ondersteuning bieden 
in de keuken en restaurant en zorgpersoneel, zoals 
het poleren van het bestek, cliënten binnen het 
complex van de ene naar de andere plek brengen, 
een praatje met cliënten maken en het netjes 
houden van het terrein. Het is een nieuwe functie 
met vele mogelijkheden, waardoor we samen met de 
medewerkers van Wilgaerden en jou kunnen kijken 
naar de verdere invulling.
Lijkt het jou een uitdaging om binnen een ouderen-
zorgcentrum aan de slag te gaan? Reageer dan op deze 
vacature!

Voor ouderenzorgcentrum Avondlicht zijn wij op 

zoek naar enkele extra handen om de professionele 

krachten te ondersteunen.

Welke competenties heb je hiervoor nodig:
• Je bent betrouwbaar en toegewijd
•  Je hebt plezier in je werk
•  Je bent geduldig
•  Je hebt een invoelend vermogen
•  Je bent zorgzaam
•  Je bent zelfstandig 
•  Je kunt tegen een beetje werkdruk
•  Je kan goed samenwerken

Begeleiding
Er is een aanspreekpunt en er zal 
ondersteuning op de werkvloer zijn vanuit de 
afdeling jobcoaching LeekerweideGroep.

Jobcoach Bianca Eeken

T: 0229-576429 

M: 06-43358630 

b.eeken@leekerweide.nl

Jobcoach Pauline Koperdraat

T: 0229-576429 

M: 06-28343768

p.koperdraat@leekerweide.nl

Jobcoach Dani Ouwerkerk 

T: 0229-576429 

M: 06-22227828 

d.ouwerkerk@leekerweide.nl

Jobcoach Eveline van Velsen

T: 0229-576429 

M: 06-28343799 

e.vanvelsen@leekerweide.nl

Werkdagen en tijden
De werkdagen en tijden zijn maandag t/m vrijdag van 
9:30 -17:00
Wij zijn op zoek naar meerdere gastheren/-vrouwen 
zodat de dagen en uren op elkaar kunnen worden 
afgestemd. In overleg met jou bepalen we jouw 
werkdagen en -tijden.

Vergoeding
Er staat een kleine financiële vergoeding tegenover.

Wil je meer informatie over deze vacature?
Neem dan contact op met de afdeling jobcoaching. 
Sollicitaties mogen naar jobcoaches@leekerweide.nl.
Heb je al een jobcoach via ons, dan mag je natuurlijk 
contact met haar opnemen.


