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Maak kennis met

Emmahuis

Wat is werken bij het Emmahuis?
Het Emmahuis is een verzorgingshuis voor
ouderen in Leerdam. Deze locatie heeft diverse
appartementen voor ouderen en twee afdelingen
waar zorg geleverd wordt. Binnen het Emmahuis
werkt een groep cliënten van Syndion. Zij ondersteunen hier de huishoudelijke dienstverlening.
Er zijn diverse schoonmaakwerkzaamheden zoals prullenbakken legen, stofzuigen of toiletten
schoonmaken. Er werken ook cliënten in het restaurant. Tenslotte wordt er productiewerk gedaan.
Het team van begeleiders is altijd op zoek naar
nieuwe kansen. Door cliënten koffie te laten schenken op de afdeling of de tafels te laten dekken,
komen ontmoetingen tot stand tussen bewoners
van het Emmahuis en de cliënten van Syndion.

Werken bij het Emmahuis?
Hou je van schoonmaakwerkzaamheden? Kun je
zelfstandig werken en je weg vinden? Vind je het
prettig iets te betekenen voor ouderen? Dan is het
Emmahuis misschien wel iets voor jou! Je kunt
je vrijblijvend aanmelden bij het Cliëntservicebureau van Syndion. Uiteraard kun je eerst gewoon
eens een kijkje bij ons komen nemen. In overleg
met jou bespreken we of deze werkplek goed bij
je past. Als je eerst een tijdje op proef wilt meedraaien of stage wilt lopen, is dat ook mogelijk.

Het werkprogramma
Het werkprogramma van de cliënten is afgestemd op hun eigen mogelijkheden en wensen.
De meeste werkzaamheden doen zij zelfstanding, zonder direct toezicht van de begeleider.
Dat komt omdat er op verschillende plaatsen
in het gebouw gewerkt wordt. Cliënten lopen
gedurende de dag door het hele gebouw, en
zijn op verschillende plaatsen aan het werk.

Ben je benieuwd naar wat wij allemaal
doen?
Neem dan contact op met het
Cliëntservicebureau van Syndion:
clientservicebureau@syndion.nl of
0183-651155 (bereikbaar van
maandag – vrijdag tussen 9.00 – 17.00 uur).
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