VERPLEEGKUNDIGE NIVEAU 4 VOOR THUISZORG TEAM
GOOR

Type

Vacature

Organisatie

Thuisgenoten

Locatie

Goor

Werkveld

Thuiszorg

Opleidingsniveau

Mbo+

Arbeidstijd

In overleg

Uren van

24

Uren tot

32

Arbeidsovereenkomst

Bepaalde tijd met uitzicht op vast

CAO

Verpleging & Verzorging en Thuiszorg

Informatie verkrijgen bij

Wendy Zweers

Functie(s)

Verpleegkundige niveau 4

Publicatiedatum

01-06-2022

Reageer voor

09-07-2022

Ingangsdatum

01-08-2022

Nummer

107640

Over de locatie
Goor

Wat ga je doen?
Wil jij onderdeel uitmaken van een leuk thuiszorg team Verpleging & Verzorging in Goor/ Rijssen. Wij hebben een hecht
team waarin de lijnen kort zijn en jij je gewaardeerd voelt door collega’s en cliënten.
De thuiszorg is een persoonlijke en uitdagende vorm van zorg verlenen. Geen dag is hetzelfde wat het werk erg divers
maakt. Er wordt veel gevraagd van je professionaliteit, creativiteit en zelfstandigheid.
Als betrokken zorgprofessional geef jij je cliënten echte aandacht. In de vertrouwde omgeving van de cliënt bied jij
kwaliteitszorg. Jouw drijfveer is de zelfredzaamheid van cliënten, daar doe je het voor. Jij zet je in om cliënten zo lang en
gelukkig mogelijk thuis te laten wonen.
Als verpleegkundige vind je het ook leuk om extra taken op te pakken zoals de planning, zorgplannen maken en
aanpassen, vraagbaak zijn voor collega's en het coachen van bijv. stagiaires.

Wie ben je?
Je bent gediplomeerd verpleegkundige niveau 4.
Professionele passie voor de ouderenzorg;
Empathisch vermogen en goede sociale en communicatieve vaardigheden;
Je bent enthousiast, vriendelijk en betrouwbaar
Je kunt goed zelfstandig werken;
Je bent goed in het opbouwen van een band met jouw cliënten en wordt hier zelf ook blij van;
Je kunt een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) overhandigen, wij betalen deze voor jou;
Je bent in het bezit van een geldig rijbewijs;
Beschikbaar tussen de 16 en 28 uur per week, wij houden rekening met jou wensen!

Wat bieden wij jou?
Salaris conform CAO VVT in FWG 45 min. €2.338,08- en max. €3.153,90,- bruto p.m. o.b.v. 36 uur per week;
Uren zijn in overleg;
Je krijgt bij goed functioneren snel een vast contract;
Je krijgt 8% vakantiegeld, uitbetaald in mei;
Je krijgt een eindejaarsuitkering van 8,33% van het bruto jaarsalaris, uitbetaald in november;
Je krijgt een iPad van de zaak;
Je bepaalt in overleg de dagen waarop je werkt;
Je krijgt veel vrijheid in het uitvoeren van je werk;
Wij bieden je een aantrekkelijk aanbod aan scholingsmogelijkheden en e-learning modules via onze afdeling
Leren & Ontwikkelen;
Een aantrekkelijk meerkeuzesysteem via FiscFree® met gemiddeld 40% voordeel op aanschaf van o.a. een fiets,
laptop, telefoon, tablet of fitnessabonnement.

Bijzonderheden
Ben je na het lezen van deze vacature enthousiast geworden en wil jij werken in groeiende organisatie?
Dan zien wou jou motivatie en CV graag tegemoet.
Je kan solliciteren via zorgselect of stuur een email t.a.v. Wendy Zweers naar onze mail.
Voor meer informatie kijk op onze website; thuisgenoten.nl
Heb je nog vragen over de functie bel dan met personeelszaken op 088 - 0881533

