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Kom jij ons flexteam versterken?
Verzorgende IG
Uren in overleg
De thuiszorg is een persoonlijke en uitdagende vorm van zorg verlenen. Geen dag is hetzelfde en elke situatie is anders!
In de vertrouwde omgeving van de cliënt krijg jij de ruimte om jouw cliënten de zorg te geven die ze het meest nodig
hebben. Met echte aandacht voor de cliënt zet jij je in om cliënten zo lang mogelijk thuis te laten wonen!
Wat ga je doen?
Als Verzorgende IG ben je onmisbaar voor de dagelijkse zorg van onze cliënten thuis. Je helpt hen om zo lang mogelijk
zelfstandig te blijven wonen. Je ondersteunt daar waar nodig en verricht verpleegtechnische handelingen en je stimuleert
de cliënt om zelfredzaam te blijven. Binnen Vérian maken we steeds meer gebruik van EHealth om de zorg te verlenen.
Je kijkt naar de cliënt met een menselijke én medische blik. Je weet wat er speelt, signaleert veranderingen en
coördineert de zorg. Daarbij stem je af met je team, collega’s en andere hulpverleners.
Werken in het flexteam betekent veel vrijheid! Je kunt het combineren met je studie, ander werk of je gezin. Je bepaalt
namelijk zelf op welke dagen en welke dagdelen je beschikbaar bent.
In elk team kun jij bijspringen, waardoor je veel uitdagende werkzaamheden met verschillende verpleegtechnische
handelingen tegenkomt. Dit maakt je werk extra uitdagend!

Wat bieden wij?
Graag gaan we met jou in gesprek om te verkennen wat wij voor elkaar kunnen betekenen!
Contracturen bepalen we in overleg;
Je kunt gelijk beginnen en bij goed functioneren krijg je snel een vast contract;
Een goed salaris volgens de cao VVT. Je wordt ingeschaald in FWG 40;
Goede overige arbeidsvoorwaarden volgens de cao VVT, zoals o.a. onregelmatigheidstoeslag, vakantiegeld,
eindejaarsuitkering en extra verlof.
De mogelijkheid tot het gebruik van een leaseauto;
Een afwisselende baan met ruimte voor eigen inbreng om de beste zorg te bieden!
Binnen Vérian kun jij je volop ontwikkelen en doorgroeien! Wij bieden bijvoorbeeld elk half jaar leer-werkplekken aan
voor de opleiding Verpleegkunde niveau 4.

Wat vragen wij van jou?
Je hebt minimaal de mbo opleiding Verzorgende IG (niveau 3) afgerond met een diploma of je bent student hbo
Verpleegkunde of mbo Verpleegkunde in het 3e of 4e leerjaar;
Je werkt zelfstandig, bent klantvriendelijk en klantgericht;
Je kunt een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) laten zien. Wij vragen die voor jou aan;
Je bent in het bezit van een vervoersmiddel, bijv. fiets, scooter of auto;
Je vindt het geen probleem om onregelmatig en in wisselende diensten te werken. Je werkt ochtend-, dag-,
avond- en/of weekenddiensten;
Je stimuleert en motiveert zowel cliënten als collega’s.

Wie zijn wij?
Bij Vérian bieden we dagelijks met 1500 collega’s passende zorg die onze cliënten nodig hebben. Daarbij maakt het niet
uit welke functie je vervult of in welk team je zit. Met elkaar leveren we zorg bij cliënten thuis. Ons uitgangspunt is dat
onze cliënten zoveel mogelijk hun eigen leven kunnen leiden. Met elkaar leveren we de beste zorg!
Vérian is een van de grootste thuiszorgorganisaties in de regio en biedt alle vormen van thuiszorg, van huishoudelijke
ondersteuning tot (specialistische) verpleging en verzorging.
Wil je graag meer informatie?
Bel of app dan met Pam ter Steeg, manager Verzorging en Verpleging op telefoonnummer 06-52745029.
Solliciteren?
Reageer direct via de knop 'sollicitatie' hieronder. Of solliciteer via whats app naar 06-13886320.
Let op, internetsearch kan deel uitmaken van de selectieprocedure.

