
 

Ben jij de Locatie Assistent die zich aangesproken voelt door de 

missie en visie van WOPiT? 

Dan zoeken wij jou! 

 

Wie zijn wij? 

Stichting WOPiT heeft als missie het bevorderen van woonmogelijkheden voor mensen met een 

psychiatrische kwetsbaarheid en het bevorderen van hun welzijn en participatie in de maatschappij. 

De woonvisie van WOPiT is gericht op het zo zelfstandig mogelijk wonen in kleinschalige 

woonvoorzieningen met volwaardige huurwoningen en een gemeenschappelijke ruimte binnen een 

“huiselijke” sfeer. WOPiT biedt op dit moment ondersteuning binnen 5 woonclusters verdeeld over 

Twente. 

 

Dit ga je doen: 

Je bent verantwoordelijk en je toont je verantwoordelijk, collegiaal en neemt initiatief binnen een 

zelf-organiserend team. De locatie assistent is (mede)verantwoordelijk voor het helpen creëren van 

een goed woon- en leefklimaat binnen de woonlocatie. Binnen de gezamenlijke ruimtes van WOPiT 

en de woningen voert de Locatie Assistent huishoudelijke activiteiten uit. Deze activiteiten dragen bij 

aan een positieve sfeer, de algemene hygiëne en een gezond leefklimaat. De Locatie Assistent draagt 

zorg voor de uitvoering van het schoonmaakplan en voert in dienst van de member activiteiten uit 

eventueel na instructie van de herstelcoach/begeleider. 

 

Dit ben jij: 

Bij WOPiT vinden we het belangrijk dat je jezelf durft te laten zien in je manier van werken met 

behoud van professionaliteit. 

Ook geloof jij in herstelmogelijkheden binnen het leven van de member. Hoe dan ook jouw 

authenticiteit en onvoorwaardelijke vertrouwen maken jou onderscheidend. Je kan bent iemand die 

zowel zelfstandig als in een team kan functioneren. 

 

Zo maak jij het verschil 

Als Locatie Assistent ben jij voor onze members van onschatbare waarde. Je helpt ze bij de 

huishoudelijke taken en je biedt een luisterend oor. Bij alles wat je doet houd je rekening met de 

wensen en mogelijkheden van onze members. Tevens ondersteun je de member bij het zorgen voor 

zijn/haar welzijn, door bijvoorbeeld samen boodschappen te doen en zo nodig te assisteren met het 

bereiden van maaltijden. In een schone en veilige omgeving, waar jullie samen aan werken.  Je 

beschikt over empathisch vermogen en je bent stressbestendig en flexibel en je beschikt over goede 

communicatieve vaardigheden. Je bent goed in organiseren en coördineren en hebt gevoel voor 

sfeer en humor. 

 



Kennis en ervaring 

Je beschikt over minimaal een LBO diploma. Het liefste zien we dat je kennis en werkervaring in het 

sociaal domein of GGZ hebt. Werkervaring met mensen met een psychiatrisch ziektebeeld is een pré. 

Om goed aan te blijven sluiten ben je gericht op eigen ontwikkeling en groei, je hebt een brede 

interesse. 

 

Arbeidsvoorwaarden en wat bieden wij 

De functies worden ingeschaald conform CAO GGZ, op basis van de ervaring en kennis die jij 

meebrengt wordt precieze inschaling bepaald. Arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO GGZ 

waaronder een eindejaarsuitkering, opname in het pensioenfonds Zorg en Welzijn. 

Je bent bij voorkeur zo snel mogelijk inzetbaar! 

In eerste instantie bieden we een tijdelijk contract, contractgrootte tussen 20 -28 uur, maar wel met 

de intentie tot eventuele verlenging indien de feiten daartoe uitnodigen.  

 

Enthousiast en Interesse? 

Reageer dan snel door middel van het sturen van je motivatiebrief en C.V. naar  

Esther Oude Breuil  hrm@wopit.nl 

Reageren kan tot en met woensdag 31 juli 2019.  

Heb je inhoudelijke vragen over de vacature? Neem dan gerust contact op met :  

Eva Scharenberg proces regisseur locatie Geerdinksweg Hengelo 06 - 23404416 of  

Koen Broekkamp proces regisseur locatie Dieselstraat Hengelo    06 - 53719110  


