Ben jij een enthousiaste en betrokken IG-er? En heb jij de ambitie om als EVV-er aan de slag te gaan? Dan
zijn wij op zoek naar jou!
Een werkgever in de zorg waar jij je echt thuis voelt en waar nog persoonlijke aandacht is voor bewoners en
medewerkers.
Voor onze teams van de woontoren zijn wij z.s.m. op zoek naar een enthousiaste:

Eerst verantwoordelijk verzorgende
(24 uur per week)
De functie
Als EVV-er ben je werkzaam in kleine teams waar de aandacht voor de bewoner het uitgangspunt is.
Daarnaast bewaak je het primaire zorgproces d.m.v. het geven van praktische aanwijzingen aan
zorgmedewerkers bij specifieke zorgvragen van cliënten. Je verleent zorg aan bewoners en je bent
verantwoordelijk voor de zorg coördinatie van de toegewezen bewoners en onderhoudt contacten met
familie/relaties. Je neemt deel aan het MDO, je coördineert de multidisciplinaire zorgverlening en ziet toe dat
afspraken op een professionele wijze door zorgmedewerkers worden uitgevoerd. Je signaleert knelpunten in
de zorgverlening en in de personele bezetting en bespreekt deze met de Team coördinator. Je begeleidt
daarnaast de aan Huize Rosa verbonden leerlingen en stagiaires.
Het profiel









Je beschikt minimaal over het diploma verzorgende IG-niveau 3
Je beschikt over een aantal jaren werkervaring in een verpleeghuis;
Je beschikt over kennis van de wet BIG, WZD, WGBO en Kwaliteitswet;
Je behandelt bewoners en collega’s met respect;
Je beschikt over een hoge mate van zelfstandigheid, standvastigheid en stressbestendigheid;
Je bent in staat overstijgend te kunnen denken en handelen;
Je beschikt over een probleem analytisch-, reflectie- en empathisch vermogen;
Je bent flexibel en inzetbaar voor alle diensten.

Wij bieden







een unieke werkomgeving en laat je verrassen door onze prachtige locatie;
een prettige huiselijke sfeer en door onze kleinschaligheid, leer je bewoners, cliënten en
collega’s snel kennen;
het aantal gewenste uren dat goed past bij jou. De contracturen zijn dus in overleg te bepalen,
waardoor je zelf inspraak hebt in het aantal uren dat je gemiddeld per week wilt werken;
uiteraard ook ontwikkelings-en scholingsmogelijkheden, passend bij jouw wensen en onze
ontwikkeling;
bewoners, cliënten, een team én een organisatie die jouw inzet waarderen!
Een uitdagende, afwisselende en zelfstandige functie. Salariëring conform de CAO VVT FWG 40. Het
betreft in eerste instantie een aanstelling voor de duur van één jaar, waarna uiteindelijk verlenging voor
onbepaalde tijd mogelijk is.

Wijze van solliciteren

Heb je interesse of wil je meer informatie over bovenstaande vacature? Neem dan contact op met Petra Peters,
team coördinator bereikbaar via tel. 024 – 3710300.
De sollicitatie voorzien van motivatie en CV kun mailen onder vermelding van vacaturenummer 20-19 naar de
afdeling personeelszaken: werkenbij@zorgcentrum-huizerosa.nl
.

