
   
Werk jij graag met ouderen en ben je op zoek naar een werkplek waar persoonlijke aandacht en een 

bijzonder thuisgevoel echt bestaan? Dan ben je bij ons aan het goede adres. Stap bij ons binnen en laat 

je verrassen door de leukste kleine zorgorganisatie van Nijmegen! 

 

Samen met 240 betaalde collega’s en 60 vrijwilligers leveren we zorg en ondersteunende diensten aan 

bewoners en cliënten van de thuiszorg. Dit doen we vanuit onze prachtige nieuwbouwlocatie aan de Rosa 

de Limastraat; In de Woontoren wonen 55 ouderen met vooral somatische zorgvragen in een 

tweekamerappartement. Op de Woongroepen wonen 39 ouderen kleinschalig met psychogeriatrische 

zorgvragen. In de naastgelegen appartementengebouwen en de nabije omgeving wordt thuiszorg en 

huishoudelijke hulp geboden aan ongeveer 50 cliënten. 

 

Wij zoeken een 

 

Eerst verantwoordelijke verzorgende (gemiddeld 28 uur per week) 

Verdeeld over minimaal 3 dagen / diensten 

 

Wij bieden jou 

Een unieke werkomgeving. Laat je verrassen door onze prachtige locatie en de eigenheid van de 

organisatie. Door onze kleinschaligheid is er een huiselijke sfeer en leer je bewoners, cliënten en collega’s 

snel kennen. Je krijgt fijne collega’s én een organisatie die jouw inzet waardeert.  

 

Een leuke en afwisselende functie van gemiddeld 28 uur per week, verspreid over ten minste 3 dagen per 

week en voornamelijk dagdiensten. Het betreft in eerste instantie een aanstelling voor de duur van één jaar; 

salariëring en arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO VVT FWG 40. Bij gebleken geschiktheid, zowel op 

de zachte competenties als harde functie-eisen, zal jouw tijdelijke arbeidsovereenkomst na één jaar worden 

omgezet in een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. 

Wat ga je doen 

Je combineert je verzorgende en ondersteunende taken met je rol als EVV-er (ongeveer een dagdeel per 

week). Voor de aan jou toegewezen bewoners coördineer je de zorg en ben je in- en extern eerste 

aanspreekpunt. Je neemt deel aan het EVV-overleg en zorginhoudelijke commissies. Je realiseert en 

draagt bij aan de MDO’s, de artsenvisites en contacten met overige behandelaars. Je werkt nauw samen 

met je collega-EVV-ers en de teamcoördinator. Je bent betrokken bij de begeleiding van leerlingen en 

stagiaires. Je werkt voornamelijk overdag (inclusief weekenddiensten).  

 

Wij zien graag dat je 

Een afgeronde opleiding hebt, minimaal verzorgende IG, en aantoonbare aanvullende kennis en ervaring 

in een coördinerende rol in complexe zorgsituaties. Je hebt een zelfstandige, pro-actieve houding en bent 

gericht op samenwerking in en rondom een team. Je hebt sterke communicatievaardigheden en bent 

gewend om te schakelen tussen diverse niveaus in de organisatie.  Je bent je bewust van je voorbeeldrol 

en kunt je werk goed en rustig organiseren. 

 

Interesse of direct solliciteren?  

Voor inhoudelijke vragen kun je contact opnemen met Annet Bakker of Petra Peters, team coördinatoren 

Woontoren, of via het algemene telefoonnummer van Huize Rosa 024-3710300. Voor vragen over het 

proces stuur je een mail naar de afdeling Personeel & Organisatie op onderstaand e-mail adres..  

Ben je geïnteresseerd, stuur dan voor 1 augustus 2021 jouw sollicitatie voorzien van motivatiebrief en CV 

o.v.v. nr. 21-07 naar de afdeling Personeel & Organisatie: werkenbij@zorgcentrum-huizerosa.nl. 
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