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Ambulant begeleider 
Voor Zwolle en omstreken op zoek naar een medewerker met ervaring óf BBL-leerling 
in de zorg. 

Over Rumi Dervish Thuiszorg 
Rumi Dervish Thuiszorg is een thuiszorgorganisatie die zich richt op de multiculturele 
samenleving in de omgeving van Zwolle en omstreken. In Nederland leven we met 
verschillende culturen, waarbij de zorgvragen complex kunnen zijn vanuit het verleden 
en de barrière rondom de taal. Rumi Dervish richt zich op specifiek de taal en cultuur 
van de cliënt, waarbij de Nederlandse taal en cultuur de basis vormt. 
Onze cliënten zijn over het algemeen eerste generatie immigranten met een culturele- 
en taalbarrière. Rumi Dervish biedt de volgende zorg aan: 

• Huishoudelijke hulp 
• Begeleiding (individueel) 
• Dagbesteding 
• Persoonlijke verzorging 

Functie 
Je gaat aan de slag binnen een zelfstandig werkend team. Tot de taken kunnen 
behoren; 

- Cliënt ondersteunen bij de algemeen dagelijkse levensbehoeften; 
- Emotioneel begeleiden van cliënten; 
- Begeleiden van sociale en recreatieve activiteiten; 
- Groepsbegeleiding en individuele begeleiding van cliënten; 
- Rapporteren over de ontwikkeling van cliënten; 
- Cliënt ondersteunen bij de administratie en vragen; 
- het begeleiden van cliënten bij afspraken 

Functie eisen 
Wat vragen wij van jou? 

- Je beschikt over een B-rijbewijs en als het mogelijk is eigen vervoer; 
- Je hebt interesse in het werken met ouderen, bent beleefd, zorgzaam en hebt respect; 
- Het is belangrijk dat jij goed kan communiceren, op alle niveaus, zodat jij in alle 
situaties kan communiceren met zowel cliënten als collega’s. Omdat je in aanraking 
komt met verschillende zorgvragen is het belangrijk dat je oplossingsgericht kunt 
werken en begrijpt wat je in bepaalde situaties moet doen. 
- Flexibel zijn. 
- Het moet mogelijk zijn om op verschillende uren te werken. 
- Het hebben van empathie, emotionele stabiliteit en oog voor detail 
- Minimaal mbo-niveau 3 (maatschappelijke zorg) afgerond óf in opleiding. 
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Wat bieden wij jou? 
- Zelfstandige functie in samenwerking met collega’s en leidinggevende; 
- Uren in overleg; 
- Arbeidsvoorwaarden volgens de CAO VVT; 
- Mogelijkheden voor cursussen, opleidingen en trainingen; 
- Ruimte voor eigen inbreng en ontwikkeling 

Meer weten of reageren? 
Vragen? Neem contact op via 038 – 230 95 43 
 
Spreekt de functie je aan? Stuur je CV met motivatie naar  
A. Gijsberts 
a.gijsberts@rumidervish.nl 
Met als onderwerp: Vacature Ambulant begeleider 
 

 

Soort dienstverband:     Fulltime, Parttime, Betaalde opleiding / bbl 
 
Parttime uren:     16-32 per week 

Rooster:   Dagdienst, ma-vr, weekendbeschikbaarheid,  
                        werken op feestdagen 

Secundaire arbeidsvoorwaarden:  Flexibele werkuren, reiskostenvergoeding 

Soorten aanvullende vergoedingen:  Vakantiegeld 

Opleiding:     Minimaal MBO niveau 2 (Gewenst) 

Werklocatie:      Zwolle en omgeving 

 


