
 

 

Enthousiaste, zelfstandige en flexibele zorgconsulent gezocht! 
 
 
Uw ZorgCompaan zoekt per direct een enthousiaste, zelfstandige en flexibele zorgconsulent (m/v) 
voor diverse regio’s in Nederland voor 28-32 uur per week. 
 
Kern van de functie 
Als zorgconsulent heb je een ondersteunende, begeleidende en coördinerende rol met als doel de 
kwaliteit en continuïteit van zorg bij de cliënt te bewaken en te verbeteren. Daarnaast draag je bij 
aan het optimaliseren van ons zorgbeleid. 
 
Werkzaamheden 

• Je houdt een intakegesprek bij een cliënt en/of zijn familie om de zorgbehoefte vast te 
stellen. 

• Je stelt samen met de cliënt en/of zijn familie het zorgplan op en draagt zorg voor de 
invulling van het digitale zorgdossier. 

• Je selecteert een passende zorgaupair in samenspraak met de client en/of zijn familie en de 
collega´s van de back office. 

• Je onderhoudt contact met de cliënt en/of zijn familie. Je toetst en evalueert met regelmaat 
de afgesproken dienstverlening met de cliënt en/of zijn familie en de zorgaupair. 

• Je ondersteunt en coacht de zorgaupair bij de uitvoering van zijn/haar werkzaamheden. 

• Je geeft, gevraagd en ongevraagd, je mening en advies over actuele ontwikkelingen in de 
zorg aan je leidinggevende. 

 
Uw ZorgCompaan 
Uw ZorgCompaan is een organisatie die aupairzorg biedt. Onze cliënten zijn van alle leeftijden en 
hebben zorgvragen waaraan thuis, in hun eigen vertrouwde omgeving, voldaan kan worden. De zorg 
wordt geleverd door zorgaupairs die voor korte of langere tijd bij de cliënt inwonen. Met aupairzorg 
wordt ingespeeld op de maatschappelijke ontwikkeling om cliënten zo lang mogelijk thuis te laten 
wonen. Aupairzorg is dan ook een alternatief voor zorgvragers die niet naar een verpleeghuis willen 
of waar de thuiszorg geen volledige invulling kan geven aan de gewenste zorgvraag. 
 
Uw ZorgCompaan is een innovatieve organisatie die streeft naar kwaliteit en continuïteit van zorg en 
de ambitie heeft om verantwoord te groeien. Om dit vorm en inhoud te geven, werkt Uw 
ZorgCompaan met ondernemende medewerkers die bereid zijn te investeren in zichzelf, in kansen en 
mogelijkheden denken en een open en flexibele houding hebben. 
Uw ZorgCompaan biedt aupairzorg aan cliënten in heel Nederland. Het kantoor is gevestigd in 
Ommeren. Onze zorgconsulenten werken in een eigen regio, grotendeels vanuit huis. 
 
Profiel 

• Je bent zelfstandig en proactief; je beheert je eigen portefeuille met cliënten. Uiteraard met 
ondersteuning van collega’s. 

• Je bent sociaal vaardig; naast je cliënten heb je te maken met familie en zorgaupairs en is een 
zekere mate van overredingskracht nodig. 

• Je kunt duidelijk communiceren, zowel mondeling als in schrift. 

• Je bent oplossingsgericht, stressbestendig en creatief. 

• Je bent zorgzaam en vindt het leuk om met – soms kwetsbare – cliënten om te gaan. 

• Je bent punctueel en zorgvuldig in afspraken en cliëntadministratie. 

• Je bezit geen 9 tot 5 mentaliteit. 



 

• Je spreekt naast Nederlands ook Engels i.v.m. de voertaal van onze buitenlandse zorgaupairs. 
Duits spreken is een pré. 

 
Eisen 

• Je hebt een relevante gezondheidszorgopleiding op Mbo/Hbo-niveau gevolgd. 

• Je hebt een rijbewijs. 

• Je bent computervaardig. 
 
Ons aanbod 

• Een zelfstandige baan met veel ruimte voor eigen initiatieven. 

• Een dynamische werkomgeving waarin openheid en transparantie gewaardeerd worden. 

• Een contract voor een jaar, met de intentie deze hierna te verlengen. 

• Je kunt je werk flexibel indelen. 

• Een auto, telefoon en laptop van de zaak behoren tot de mogelijkheden. 
 
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Daniëlle van der Meer, leidinggevende van de 
consulenten op maandag t/m woensdag en vrijdag.   
T: 06-57590534, 
E: danielle@uwzorgcompaan.eu.  
 


