
 

 

 

Vacature        Intern/extern 

  

    zorg assistent (coronabaan) 

 

 

Ben je op zoek naar een veelzijdige en afwisselende baan in de zorg? Dan is deze uitdaging iets 
voor jou. Als zorg assistent kun je echt iets betekenen voor anderen. Je hebt veel contact met 
collega’s en met de patiënten binnen Maastricht Herstelzorg.  
 
Wat doen wij? 

MUMC+|Herstelzorg heeft samen met Envida en Maastricht UMC+ ambitieuze plannen om te komen 
tot een expertisecentrum voor kortdurende ouderenzorg in Maastricht-Heuvelland. Deze ambitie past 
in de actuele ontwikkelingen binnen de ouderenzorg, waarin het streven naar het zolang mogelijk in de 
eigen woonomgeving verblijven en participeren van ouderen centraal staat. Ook indien kwetsbaarheid 
zich al heeft aangediend. De visie en een routebeschrijving naar een nieuwe organisatiestructuur 
passend bij de ambities en doelen is afgelopen jaar vastgesteld.  
 
Jouw Baan: 

Vanuit de overheid zijn de corona banen in de zorgsector in 2022 weer beschikbaar. 

Je bent minimaal 2 maanden beschikbaar en voor minimaal 20 uur per week. 

Je kunt ook meer uren werken tot maximaal 36 uur per week en we kunnen je een contract 

aanbieden voor maximaal 6 maanden.  

 
Als zorg assistent ondersteun je bij de maaltijd (bereiding) van patiënten, breng je maaltijden rond, 
assisteer je bij welzijn o.a. praatje maken, spelletje spelen en wandeling met patiënten. Daarnaast 
houdt je toezicht op de afdeling en de huiskamer en zorgt dat deze netjes en op orde is en de 
voorraad aangevuld is.  
Je reinigt hulpmiddelen zoals rolstoelen, medicijnkarren en rollators en helpt bij het aan-en 
uittrekken van beschermende kleding. Je kunt tevens ingezet worden voor het vervoer en/of 
begeleiding van patiënten naar de therapieruimte.  
 
Jouw Profiel 

Je hebt oog en hart voor onze patiënten en hun familie: je bent geduldig, je bent vriendelijk en 
behulpzaam, je weet een gezellige sfeer te creëren; 
Je bent fysiek in staat om huishoudelijke/schoonmaakwerkzaamheden te verrichten, maaltijden te 
verzorgen, rolstoel te duwen etc. Daarnaast ben je daadkrachtig en voel je je verantwoordelijk zodat 
patiënten en collega’s erop kunnen rekenen dat je in actie komt als de situatie daarom vraagt. 
De tijden van de diensten zijn in overleg met jou ook mogelijk in de weekenden en avonden. 
Flexibiliteit is dus van groot belang.  
 
 



 

 

 
 
 
 
Wat bieden wij? 

De CAO VVT is op deze vacature van toepassing FWG 10 €1827,93 per maand bij een fulltime 
dienstverband. Daarnaast heb je recht op eindejaarsuitkering en vakantiegeld.  
 
Inlichtingen: 

Voor nadere informatie omtrent de functie en de organisatie kunt je contact opnemen met Marlie 
Ramakers, facilitair manager via telefoonnummer 043-6019400. 
 
Sollicitaties: 

Schriftelijke sollicitaties dienen vóór 31 januari 2022 as. gericht te worden aan 
info@herstelzorgmumc.nl 


