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Functieomschrijving
Vind jij het leuk om cliënten in zorg in hun thuisomgeving te ondersteunen, elk met een eigen zorgvraag? Wil jij letterlijk in
het alledaagse leven van je cliënt stappen en met veel verschillende mensen persoonlijk contact hebben?
Wij heten je van harte welkom.
Wat ga je doen:
Je werkzaamheden bestaan uit het zorgverlenen aan en begeleiden van cliënten in de thuissituatie, waarbij je rekening
houdt met de zelfredzaamheid en eigen regie van de individuele cliënt. Signaleren van veranderingen en methodische
verslaglegging zijn belangrijke aspecten van je werk. Ook ben je aanspreekpunt voor één of meerdere cliënt(en), diens
verwanten en/of het sociale netwerk.
Samen verlenen we zorg met diverse zorgvragen. Je komt te werken in een hecht team waarin oog is voor jouw werkplezier.
Wij werken in een zelforganiserend team waarin we nauw samenwerken met verschillende behandelaren en andere
betrokken disciplines. Ons team bestaat uit verpleegkundigen, verzorgenden, helpenden en woonondersteuners.

Functie eisen
Je hebt de opleiding verzorgende IG afgerond (of de opleiding ziekenverzorgende/MDGO-VZ/MDGO-VP/SPW
4/MMZ 4/SPH 5 aangevuld met het keuzedeel verplegende en verpleegtechnische vaardigheden aangeboden door
het Graafschap College);
Je bent tactvol, zelfstandig, kan prioriteiten stellen en vraaggericht werken;
Je krijgt energie van het verlenen van persoonlijke zorg aan de cliënt.
Zelfstandig kunnen werken;
Affiniteit / ervaring in het vakgebied is een pré;

Inschaling
Uren zullen in overleg worden vastgesteld;
Mogelijkheid tot een contract voor onbepaalde tijd;
Een bruto maandsalaris aangevuld met een vakantietoelage van 8%, een eindejaarsuitkering van 7,4% en
onregelmatigheidstoeslag;
Een Reiskostenvergoeding;
Mogelijkheid tot het samenstellen van je eigen weekrooster door middel van digitaal zelfroosteren, uiteraard in
afstemming met je collega's;
Mogelijkheid om het arbeidsvoorwaardenpakket naar eigen wens samen te stellen. Bijvoorbeeld bij de inzet van
verlofuren en voor de aanschaf van een nieuwe smartphone / tablet / laptop / fiets / abonnement op de sportschool
etc;
Mogelijkheid om via Careaz het keuzedeel verplegende en verpleegtechnische vaardigheden te volgen.

Bijzonderheden
Met passie, betrokkenheid en deskundigheid werken in de ouderenzorg. Kies voor Careaz!
Voor meer informatie over de functie kan contact op worden genomen met de afdeling HR, via 0544-745201.
Wij zouden het prettig vinden dat je bij je reactie vermeld hoeveel uren je wilt werken.

