
   

 
 

HIPPOLYTUSHOES 
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Hippolytushoes is een woonzorgcentrum voor Middelstum en omgeving. Hippolytushoes is 
belangrijk voor Middelstum. Er is van alles te doen voor de bewoners, de bewoners van de 
aanleunwoningen en de mensen uit het dorp. Medewerkers en vrijwilligers proberen van elke 
dag weer iets te maken, samen met de bewoners. Er zijn verschillende activiteiten, afgestemd 
op voorkeuren en mogelijkheden van de bewoners. Er is er een recreatiezaal voor de grote 
activiteiten, een huiskamer voor bewoners die meer zorg en aandacht nodig hebben en een 
fraai terras. In Hippolytushoes wonen ongeveer 60 ouderen. Het adres: Hippolytushof 1, 9991 
AV Middelstum.   
Wij hebben onder de regeling van ‘Meedoen’ enkele plaatsen voor een 
 

Assistent wonen en welzijn (m/v) 
• Voor 6 maanden  
• Werktijden en aantal uren in overleg vast te stellen 

 
Voor wie 

• voor mensen met een bijstandsuitkering, die al langere tijd werkzoekend zijn 

• om zicht te krijgen op wat je kunt en wat je wilt 

• om jouw toekomstperspectief te vergroten 
 
Taken: we houden rekening met interesses. Accenten kunnen o.a. zijn: 

• in de zorg: helpen bij de maaltijden met het eten en drinken, wandelen, activiteiten 

• in de huishouding: schoonmaken, spullen klaar zetten en opruimen 

• bij de activiteiten: de bewoners gezelschap houden, een praatje maken, spelletje doen 

• als huismeester: klusjes doen, spullen klaarzetten en opruimen 

• andere voorkomende werkzaamheden 
 
Gevraagd 

• je hebt een warm hart voor ouderen en kunt goed luisteren 

• je blijft altijd vriendelijk en gastvrij en je durft hulp te vragen bij een moeilijke situatie 

• je ziet het werk liggen en wilt aanpakken 

• je bent eerlijk, betrouwbaar en ziet er netjes uit 
 

Wij bieden 

• goede dagelijkse werkbegeleiding 
 
Wil je meer weten? 
Bel of mail voor informatie, met de jobcoach van Saaksumborg, regio Eemsdelta 
Voor contactgegevens kijk op de website van Saaksumborg op de pagina ‘Contact’ 

 Websites: www.zonnehuisgroepnoord.nl en www.saaksumborg.nl 

http://www.zonnehuisgroepnoord.nl/
http://www.saaksumborg.nl/

