VERZORGENDE IG
(PG/SOMATIEK/HERSTEL/GRZ/THUISZORG)

Type

Vacature

Intern nummer

2022-0

Organisatie

Zorgcentrum De Posten

Locatie

De Posten in Enschede

Werkveld

Verpleging & Verzorging en Thuiszorg

Opleidingsniveau

Niveau 3

Arbeidstijd

In overleg

Uren van

8

Uren tot

32

Arbeidsovereenkomst

Diverse mogelijkheden

CAO

Verpleging & Verzorging en Thuiszorg

Externe url

Bekijk

Informatie verkrijgen bij

Manon Verveld

Functie(s)

Verzorgende IG

Publicatiedatum

20-06-2022

Ingangsdatum

20 juni 2022

Reageer voor

31-08-2022

Nummer

108031

Over de locatie
De Posten in Enschede

Functieomschrijving
Ben jij verzorgende IG en op zoek naar werkgeluk?
Zoek jij een zelfstandige baan in een informele organisatie, waar mensen oprechte aandacht voor elkaar hebben?
Voel jij je thuis in een klein team dat, binnen kaders, de vrijheid heeft om zelf keuzes te maken in het belang van de
klant?
En ben jij gedreven om je klanten echt te kennen en hun dag de moeite waard te maken?
Dan ben jij onze nieuwe collega in de functie van

Verzorgende IG (PG/somatiek/herstel/GRZ/thuiszorg)
JOUW BAAN, JOUW WERKGELUK
In een klein team bied je ondersteuning, begeleiding, verzorging en verpleegtechnische handelingen aan mensen met
psychogeriatrische en/of somatische aandoeningen. Niet hun beperkingen, maar hun mogelijkheden zijn het
uitgangspunt: wat kan iemand zelf en wat maakt zijn/haar dag de moeite waard? Zo maak je, samen met collega’s
binnen en buiten je team, iedere dag het verschil voor je klanten en is jouw dag nooit voorspelbaar of saai. Om je te
ondersteunen in je werk maken we gebruik van individuele zorgplannen binnen ons elektronisch klantsysteem. Daarin
rapporteer je alle bijzonderheden en veranderingen die jij bij je klant signaleert en ook welke initiatieven jij hebt genomen

om hierop in te spelen.

Functie eisen
JIJ
hebt een diploma Verzorgende IG
gaat voor dialoog gestuurde zorg en ondersteuning
kunt goed zelfstandig werken en bent accuraat
staat open voor nieuwe ontwikkelingen
hebt goede gespreksvaardigheden en rapporteert duidelijk en zorgvuldig
bent doortastend, proactief en initiatiefrijk
bouwt met begrip en inlevingsvermogen aan een goede samenwerking met klanten, hun familie en/of
mantelzorgers, collega’s en vrijwilligers
Wil je eerst een dag(deel) meelopen om de fijne sfeer bij de Posten te proeven? Vul dan dit formulier in, dan nemen wij
contact met jou op!

Inschaling
ONS AANBOD
een inspirerende werk- en leeromgeving binnen een authentieke zorgorganisatie met bijna 50 jaar ervaring
de mogelijkheid om te werken binnen PG, somatiek, GRZ/herstel of thuiszorg
iedere dag een hartelijke 'goedemorgen' van je collega's en de bewoners in de gang!
salaris van minimaal € 1960 en maximaal € 2845 op basis van een dienstverband van 36 uur (conform CAO
VVT, FWG 35) en een aantrekkelijk pakket secundaire arbeidsvoorwaarden
jaarlijks een gezellige Posten- BBQ & kerstmarkt
volop mogelijkheden om je talenten te ontdekken en te ontwikkelen
een jaarcontract (een contract voor onbepaalde tijd behoort tot de mogelijkheden)
één keer in de twee weken fruitige arbeidsvitamines op je werkplek

Bijzonderheden
JOUW SOLLICITATIE
Enthousiast geworden over de functie van Verzorgende IG (PG/somatiek/herstel/GRZ/thuiszorg) bij de Posten? Laat ons
dan snel weten waarom jij bij ons past en wij bij jou! Jouw motivatie en CV ontvangen we graag via onderstaande knop.
Wil jij meer weten over werken bij de Posten? Neem dan contact op met team HR via telefoonnummer 053 4 753 753 of
via de e-mail hr@deposten.nl. Wij zijn bereikbaar op maandag t/m donderdag tussen 08:00 – 12:30 uur. Wij horen graag
van je!

