Een werkgever in de zorg vinden waar jij je echt thuis voelt, gehoord voelt en waar nog persoonlijke aandacht is
voor bewoners en medewerkers, is misschien wel iets waar jij oren naar hebt.
Stap bij ons binnen en laat je verrassen door ons mooie huis. Samen met onze 240 medewerkers en 60
vrijwilligers werken we hard om de bewoners van ons huis en de cliënten van de Thuiszorg zo goed als mogelijk te
verzorgen en een leuke dagbesteding te bieden.
Wij heten jou bijzonder welkom als collega bij ons mooie en kleinschalige huis. Graag zetten wij voor jou deze
mooie vacature bij ons team Woongroepen en team Woontoren in de spotlight:

Verzorgende IG
(aantal uren in overleg)
Jouw veelzijdige functie
Als verzorgende bij team Woontoren wordt hoofdzakelijk somatische zorg aan bewoners geboden. Dus geef
vooral zelf aan welke zorg het beste bij jou past! De mogelijkheid bestaat om een dienst mee te lopen zodat je
kunt ervaren hoe mooi de zorg is die wij verlenen.
Als verzorgende versta jij je vak en weet je wat de functie zal inhouden. Je werkomgeving maakt echter het
verschil en dat kun je alleen ervaren door met ons in gesprek te gaan of nog beter te starten bij ons .
De contracturen zijn in overleg te bepalen, waardoor je zelf inspraak hebt in het aantal uren dat je gemiddeld per
week wilt werken.
We zien graag dat je:
 in het bezit bent van het diploma Mbo-verzorgende IG niveau 3 of gelijkwaardig in verband met een studie die
je volgt;
 enige ervaring hebt in het begeleiden en verzorgen van ouderen met een psychogeriatrische en/of somatische
zorgvraag;
 een respectvolle bejegening van bewoners en collega’s zelfsprekend vindt;
 zelfstandig kan functioneren en beschikt over geduld en doorzettingsvermogen;
 je kunt verplaatsen in de situatie waarin de bewoners en naaste familie zich bevinden;
 actief nieuwe ontwikkelingen op het vakgebied bijhoudt;
 aandachtig en opmerkzaam bent bij de uitvoering van het takenpakket;
 gevoel voor humor en een positieve instelling hebt en gestructureerd werkt;
 duidelijke mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid hebt;
Wij bieden jou:
 een unieke werkomgeving; laat je verrassen door onze prachtige locatie;
 een prettige huiselijke sfeer en door onze kleinschaligheid, leer je bewoners, cliënten en collega’s snel
kennen;
 fijne collega’s die samen hardwerkende teams vormen én een organisatie die jouw inzet waardeert!;
 een veranderende omgeving waarin we toegroeien naar zelforganiserende teams;
 salariëring en arbeidsvoorwaarden conform de CAO VVT;
 uiteraard zijn er ontwikkelings-en scholingsmogelijkheden, passend bij jouw wensen en onze ontwikkeling.
Interesse of direct solliciteren?
Lijkt het jou leuk om deze rol te vervullen en/of wil je meer informatie? Stuur dan zo snel mogelijk je sollicitatie
voorzien van motivatie en CV o.v.v. nr. 20-26 naar P&O: werkenbij@zorgcentrum-huizerosa.nl
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Petra Peters. Petra is bereikbaar op tel. 024-3710300. Daarbij
bestaat de mogelijkheid om een dag mee te lopen en op dezelfde dag een sollicitatiegesprek en
arbeidsvoorwaardengesprek te hebben, zodat je met je contract op zak ons huis verlaat!

