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Over de locatie
Enschede

Functieomschrijving
Helpende PLUS
Wil jij onderdeel uitmaken van ons thuiszorgteam Verpleging & Verzorging in Enschede?
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 helpende plus in de thuiszorg help, ondersteun en verzorg je mensen die (tijdelijk) zorg thuis nodig hebben. De
ondersteuning bestaat uit het verlenen van zorg en begeleiding. Wanneer het nodig is verricht je verpleegtechnische
handelingen waarvoor je bent opgeleid. Ook heb je contact met familie. Je werkt aan de hand van de zorgleefplannen en
houdt deze up to date. Je werkt bij de mensen thuis, wat dit werk erg speciaal en persoonlijk maakt.

Dit bieden wij jou:
Je verdient een goed salaris conform CAO VVT. Bij ons word je ingeschaald in FWG 25;
Uren zijn in overleg, maar ben jij rond de 20 uur beschikbaar heb je een pré;
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.

Wat vragen wij van jou?
Je wilt jezelf volledig inzetten voor de cliënt;
Je bent graag zelfstandig bezig in een diverse functie;
Je beschikt over probleemoplossende kwaliteiten en bent klantgericht en betrouwbaar;
Je bent communicatief en sociaal vaardig en stimuleert zelfredzaamheid;
Je beschikt over een diploma Helpende Plus.

Bijzonderheden:
Wil je meer informatie? Dan kun je bellen met personeelszaken via 088-0881533
Wil jij deze uitdagende baan in de thuiszorg?
Stuur dan per mail je motivatie en cv t.a.v. personeelszaken of reageer via onze webstite.

