VAKANTIEWERK ZORG ZWOLLE HUIS ASSENDORP

Type

Vacature

Organisatie

PGVZ

Locatie

PGVZ Zwolle

Werkveld

Verpleging & Verzorging en Thuiszorg

Opleidingsniveau

Mbo

Arbeidstijd

In overleg

Arbeidsovereenkomst

Inval

CAO

Verpleging & Verzorging en Thuiszorg

Functie(s)

BBL Verpleegkundige 4
BBL verzorgende 3 IG
Vakantiewerk Verzorgende/IG niveau 3
Verpleegkundige niveau 4
Verzorgende IG

Publicatiedatum

01-07-2022

Reageer voor

01-09-2022

Ingangsdatum

01-07-2022

Nummer

111398

Over de locatie
PGVZ Zwolle

Functieomschrijving
Vakantiewerk zorg Zwolle Huis Assendorp
PGVZ helpt mensen met hulp in de huishouding, met thuiszorg en specialistische ambulante begeleiding. Verder is
PGVZ actief op het gebied van werk en dagbesteding en bieden we zorg en begeleiding binnen wooninitiatieven voor
mensen met een beperking. Onze zorgvragers zijn mensen die bewust kiezen voor een organisatie met kleine teams,
zodat ze vertrouwde gezichten om zich heen hebben. Zorg dat met voldoende aandacht wordt gegeven. Zorg met tijd
voor elkaar.
We werken met kleine teams, zodat de zorgvrager vertrouwde gezichten over de vloer krijgt.
Om in de vakantieperiode ook de beste zorg te bieden, zijn wij op zoek naar vakantiekrachten voor in Huis Assendorp.
Een dankbare en betekenisvolle bijbaan.
Wil jij ervaring op doen in de zorg? Dan is dit jouw kans!

Functie eisen
Ben jij?
Flexibel inzetbaar in de periode juli & augustus (en eventueel juni en september);
Bij voorkeur minimaal 3 weken aaneengesloten beschikbaar;
Gemotiveerd en enthousiast?
Sociaal vaardig?
Bezig aan je opleiding voor Verzorgende IG of Verpleegkundige (en mag je medicatie toedienen)?

Dan zijn wij op zoek naar jou!

Inschaling
Wat bieden wij jou?
Een fijne werksfeer binnen Team Huis Assendorp Zwolle;
Een uitdagende job (6 of 8 uurs diensten);
Dankbaar en betekenisvol werk;
Een afwisselende baan met met veel vrijheid en verantwoordelijkheid;
Salaris CAO VVT (FWG 30) Min. €11,95 en Max. 16,85 per uur (afhankelijk van de opleiding die je volgt);
Je ontvangt ook een vakantietoeslag & onregelmatigheidstoeslag.

Bijzonderheden
Enthousiast?
Enthousiast geworden over de vacature Vakantiewerk Zorg Huis Assendorp? We ontvangen je sollicitatie graag via de
button of via sollicitaties@pgvz.nl!
Wil je meer informatie? Bel dan met David Damstra via telefoonnummer 038-3331794.
Kijk voor meer informatie over PGVZ op onze website.
Online screening kan onderdeel uitmaken van de procedure. Gegevens die tijdens een screening worden verzameld,
worden niet langer bewaard dan noodzakelijk. Acquisitie naar aanleiding van

