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01 PROFIEL

Ik help o uderen o m zelfstandig te kunnen blijven wo nen. Praatje maken, hen o p hun
gemak stellen en ze minder eenzaam maken vind ik het ﬁjnst van mijn werk.

"Samenwerken met Melissa is ﬁjn, ze weet wat ze doet, denkt graag mee en stelt cliënten
snel op hun gemak" - Natasja, wijkverpleegkundige

02 WERKERVARING
feb 2017 – Heden
Rotterdam

Zorghulp, Zorggroep Elde
Als zo rghulp help ik zelfstandige senio ren zo aangenaam mo gelijk thuis te laten
wo nen. Ik help bij verzo rgende taken als het wassen en aankleden van de cliënt en
maak praatjes met hen. Ik pro beer ervo o r te zo rgen dat ze zo veel mo gelijk zelf blijven
do en.
Het mooiste compliment dat ik heb gekregen is dat cliënten zich snel op hun gemak
voelen door mijn rustige manier van communiceren

no v 2015 – feb 2017

Zorghulp, Stichting Buurtzorg Nederland

Zwolle

Cliënten helpen bij huisho udelijke taken
Een luisterend o o r zijn
Co llega’s helpen bij de zo rgtaken
Cliënten stimuleren o m no g zelf dingen te o ndernemen
Werko verleg vo eren met co llega’s
Mijn cliënten vinden het leuk om een praatje met me te maken

03 OPLEIDING

sep 2014 – jun 2015

ROC Midden Nederland
MBO Zorghulp
Geleerd ho e ik als zo rghulp mensen help do o r middel van huisho udelijke taken,
beweging en o ndersteuning bij dagelijkse bezigheden.

sep 2010 – jun 2014

De Hoekse Berg

Woerden

VMBO diploma

04 VAARDIGHEDEN

Beleef d, open, vriendelijk, ﬂexibel,
onderst eunend

05 CURSUSSEN
mei 2017 – mei 2017

Samenwerken met de wijkverpleegkundige, Stichting
Buurtzorg Nederland

06 HOBBY'S

Vo etbal, darten, go ede gesprekken en lezen

