
 

 

 

Yorneo, thuis in opvoeden en opgroeien. Wil jij de zorg voor huishoudelijke taken en de zorg in het 

algemeen binnen de groep van Gezinshulpverlening met Verblijf (GmV) op je nemen, dan zijn wij op 

zoek naar jou!  

 
Gastvrouw/gastheer  
 
Locatie:    GmV Assen 

Uren per week: 16 (verdeeld over 4 dagen) 

 

 

Wat ga je doen? 

 Stelt, in overleg met de leiding van de groep, verantwoorde menu’s samen en bereidt, eventueel 

met behulp van de jeugdigen de maaltijden; 

 Koopt in, slaat op en beheert voedingsmiddelen en huishoudelijke benodigdheden. Bewaakt het 

beschikbare budget; 

 Verricht lichte schoonmaakwerkzaamheden ten behoeve van de accommodatie; 

 Verzorgt en houdt toezicht op de verzorging van was- en linnengoed en woningtextiel;  

 Levert een bijdrage aan het groepsklimaat, voor zover dit beïnvloed wordt door huishoudelijke 

aspecten; 

 Leert aan en ondersteunt jeugdigen bij praktische vaardigheden; 

 Begeleidt en stimuleert jeugdigen in hygiënisch en materieel opzicht; 

 Signaleert knelpunten en problemen bij jeugdigen en rapporteert hierover. 

 Werkdagen in overleg, werktijden van 13.30 – 17.30 uur 

 

 

Wat neem je mee? 

 Vmbo werk- en denkniveau;  

 Basiskennis diëtetiek; 

 Representatieve uitstraling; 

 Goede contactuele vaardigheden; 

 Affiniteit met de doelgroep 

 Oplettendheid in het belang van veiligheid en hygiëne; 

 Flexibel; 

 Zelfstandig. 

 

 

Wat bieden wij jou? 

 Je werkt in een resultaatverantwoordelijk team, waarin je nauw samenwerkt; 

 Korte communicatielijnen; 

 Salariëring volgens schaal 4 van de CAO Jeugdzorg;  

 Veel afstemmingsmogelijkheden binnen het team; 

 Eindejaarsuitkering van 8,3%; 

 Goede pensioenregeling; 

 

 



 

 

Over ons 

Yorneo, specialist in opvoeden en opgroeien in Drenthe, zet zich in voor het hervinden van evenwicht 

in het systeem van opvoeders en hun kinderen om de ontwikkeling van het kind te verbeteren en te 

versterken. We bieden verschillende hulpvormen voor ouders, kinderen/jongeren en professionals. 

Afhankelijk van de hulpvraag vindt de behandeling thuis, in de eigen vertrouwde omgeving, of op 

locatie plaats. Voor sommige kinderen is behandeling in een Medisch Orthopedagogisch Centrum 

(MOC) mogelijk. En als thuis wonen (tijdelijk) echt niet meer gaat, helpen we met Gezinshulpverlening 

met Verblijf (GmV) of tijdelijk of langdurig verblijf in een pleeggezin of gezinshuis. Meer over Yorneo. 

 

Solliciteren 

Ben je enthousiast geworden en wil je graag bij ons werken? Stuur dan tot en met 6 december a.s. je 

motivatiebrief (o.v.v. vacaturenummer 20-44) voorzien van CV naar sollicitatie@yorneo.nl. 

 

Wil je eerst meer weten over de functie? Rob Heymans van het GmV Assen vertelt je graag meer. 

Hij is bereikbaar via telefoonnummer  06 – 23 445 155. 

 

De sollicitatiegesprekken zullen plaatsvinden in de week van 14 t/m 18 december a.s. 

 

Deze vacature wordt zowel in- als extern gepubliceerd, waarbij interne kandidaten een 

voorrangspositie hebben.  

 

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld. 

 

https://www.yorneo.nl/over-ons
mailto:sollicitatie@yorneo.nl
tel:0031623445155

