VERZORGENDE IG FIXPOINT

Type

Vacature

Organisatie

Viattence

Locatie

Viattence, Diverse locaties

Werkveld

Verpleging & Verzorging en Thuiszorg

Opleidingsniveau

Niveau 3

Arbeidstijd

In overleg

Arbeidsovereenkomst

bepaalde tijd, met mogelijkheid tot verlenging

CAO

Verpleging & Verzorging en Thuiszorg

Informatie verkrijgen bij

Carolien Kamphof, tel. 0618470833

Functie(s)

Verzorgende IG

Publicatiedatum

11-09-2018

Reageer voor

31-12-2019

Ingangsdatum

11-09-2018

Nummer

40696

Over de locatie
Viattence, Diverse locaties

Functieomschrijving
Viattence zoekt collega’s die oprecht nieuwsgierig zijn en onze cliënten willen kennen. Die vragen durven stellen en
aandachtig luisteren naar het antwoord. Die altijd zoeken naar oplossingen met als enige doel onze cliënten de zorg en
ondersteuning te bieden die zij wensen. Werk jij op basis van vertrouwen en gericht op het resultaat voor de cliënt? Vind je
het leuk samen te werken in een team met professionals en vrijwilligers? Dan ben je bij ons op je plek!
Vind jij het leuk en uitdagend om telkens op verschillende locaties te werken als Verzorgende IG? Kom dan als VIG'er bij
Viattence Fixpoint werken!

Functie eisen
Wij vragen:
Je bent deskundig, bekwaam en bevoegd als Verzorgende IG (niveau 3)
Je bent flexibel qua werktijden en in je houding. Ook heb je een ondernemende houding, je durft zelf beslissingen te
nemen en kiest voor het welzijn van bewoners.
Je kunt zelfstandig werken, maar ook in een team, hebt overzicht, bent stressbestendig en je kunt omgaan met
onverwachte zaken.

Inschaling
Wij bieden:
Veel afwisseling en verantwoordelijkheid, zelfstandig werken op verschillende locaties
Een omgeving waarin het welzijn van bewoners echt voorop staat en je met collega's werkt die daar ook echt voor
gáán
Werk in kleinschalige woongroepen of appartementen
Salaris en arbeidsvoorwaarden volgens de CAO VVT (schaal 35).

Contracturen zijn bespreekbaar
Een organisatie waar je werkt vanuit de bedoeling van zorg en wensen en verlangens van bewoners. Dat is ons
uitgangspunt en wij organiseren alles daar om heen.

Bijzonderheden
Wil je reageren?
Neem voor meer informatie over deze vacature contact op met onze recruiter Carolien Kamphof, tel. 0618407833.
We nodigen je uit te solliciteren door op de knop 'Solliciteren' te klikken op deze pagina.

