VERZORGENDE 3IG (DE RANK)

Type

Werkplein

Organisatie

Zorggroep Manna

Locatie

Zorggroep Manna De Wingerd

Werkveld

Verpleging & Verzorging

Opleidingsniveau

Niveau 3

Arbeidstijd

In overleg

Uren van

24

Uren tot

24

Arbeidsovereenkomst

bepaalde tijd, voor de duur van 1 jaar, mogelijkheden voor vast
dienstverband

CAO

Verpleging & Verzorging en Thuiszorg

Informatie verkrijgen bij

Rolf Lucas of Marieke Voort

Functie(s)

Verzorgende IG
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Nummer

111243

Over de locatie
Zorggroep Manna De Wingerd

Functieomschrijving
Werken bij Manna, team de Rank
Voor ons zorgteam De Rank binnen onze locatie de Wingerd zoeken wij een Verzorgende 3 IG. De Rank is een
gemengde groep van bewoners met somatische aandoeningen en bewoners met een vorm van dementie.
Als Verzorgende 3 IG heb je een uitdagende rol in de zorg! Je gaat werken in een klein zelfstandig team op onze locatie
de Wingerd in Enschede. Als team ben je samensturend en heb je samen de verantwoordelijkheid. Je werkt slagvaardig
waarbij de wens van de bewoner voorop staat. In onze houding willen we cliënten en bewoners uitdagen in het nemen
en benutten van eigen verantwoordelijkheid en mogelijkheden. Manna staat voor ondersteuning en persoonlijke
aandacht voor iedereen!
Organisatievisie
Manna levert ondersteuning en persoonlijke aandacht voor iedereen vanuit een christelijke basis. Voortdurend
verbeteren en professionaliteit zijn voor onze medewerkers vanzelfsprekend.
Wat houdt de functie in?
Een Verzorgende IG levert zorg volgens het zorgplan uit het elektronisch cliënten dossier (ECD). Daarnaast heeft elke
collega aanvullende taken met betrekking tot een teamrol. Je hebt daarnaast een rol in het meedenken in het verbeteren
van het zorgproces binnen het team.

Functie eisen

Wat vragen wij?
Een gediplomeerd Verzorgende 3 IG
Goede communicatieve vaardigheden
Stressbestendig en in staat om in te spelen op veranderingen in zorgvragen en wisselende groepssamenstelling
Assertief en kritisch met een goed vermogen tot (zelf-)reflectie
Collegiaal en zelfstandig kunnen werken
Je bent flexibel inzetbaar in verschillende diensten
geen bezwaar hebben tegen de christelijke overtuiging

Inschaling
Wat hebben wij jou te bieden?
Naast een goede werksfeer met enthousiaste collega’s en ruimte voor nieuwe initiatieven en ideeën bieden wij een
arbeidsovereenkomst voor 24 uur per week, voor de duur van 7 maanden met de mogelijkheid tot verlenging voor
onbepaalde tijd.
Een salaris in FWG schaal 35 conform de cao VVT.
Daarnaast hebben wij aantrekkelijke secundaire arbeidsvoorwaarden zoals: een goede onregelmatigheidstoeslag,
pensioen bij pensioenfonds Zorg en Welzijn, diverse mogelijkheden tot scholing, reiskostenvergoeding en een
eindejaarsuitkering van 8,33% en een actieve personeelsvereniging.

Bijzonderheden
Enthousiast?
Reageren kan door je sollicitatie te sturen naar afdeling P&O via po@zorggroep-manna.nl. Voor inhoudelijke vragen kan
je terecht bij Rolf Lucas of Marieke Voort via het algemene Manna telefoonnummer 053-3030600.
Wij vragen aan iedere nieuwe medewerker een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). De kosten worden vergoed door
Manna.

