VERZORGENDE IG M/V

Type

Werkplein

Organisatie

Baalderborg Groep

Locatie

Baalderborg Groep, diverse locaties

Werkveld

Gehandicapten- en Ouderenzorg

Opleidingsniveau

Niveau 3

Arbeidstijd

Onregelmatig

Uren tot

26

Arbeidsovereenkomst

bepaalde tijd, met mogelijkheid tot verlenging

CAO

Gehandicaptenzorg

Informatie verkrijgen bij

Voor meer informatie over de functie kun je contact opnemen met een
consulent van het Flexbureau. Telefoonnummer 0523–287294 of 287264.

Functie(s)

Vakantiewerk Verpleegkundige niveau 4
Vakantiewerk Verzorgende/IG niveau 3
Verpleegkundige in de wijk
Verpleegkundige niveau 4
Verpleegkundige niveau 6
Verzorgende IG
Verzorgende niveau 3

Publicatiedatum

09-05-2019

Ingangsdatum

per direct

Reageer voor

10-08-2019

Nummer

45767

Over de locatie
Baalderborg Groep, diverse locaties

Functieomschrijving
Wat ga je doen?
Als Verzorgende IG word je flexibel ingezet binnen een woon-zorgcomplex voor ouderen. Wij zoeken collega's voor de
diverse teams binnen de divisie Ouderenzorg (in Dedemsvaart, Bergentheim en Slagharen). Je komt te werken op een
afdeling met een warme uitstraling en zal onderdeel uitmaken van een betrokken team.
Je stimuleert de versterking van eigen regie en zelfredzaamheid van cliënt. Dit doe je door samen met de cliënt en familie te
bespreken welke zorg en ondersteuning nodig is.
Je werkt conform het zorgplan. Tot jouw verantwoordelijkheden behoren de verzorging, verpleging en begeleiding van de
cliënten. Ook werk je samen met collega’s en geef je aanwijzingen aan ondersteunende medewerkers.
Wat hebben wij te bieden?
Een uitgebreid intakegesprek om jouw wensen en ambities te matchen met de doelgroep
Een transparante werkomgeving, met korte directe lijnen

Informele werkcontacten, waarin samenwerking voorop staat
De kansen om je eigen ideeën uit te dragen en in de praktijk te brengen.
Arbeidsvoorwaarden conform de cao G
Een arbeidsovereenkomst voor de duur van 11 maanden (in eerste instantie op basis van oproep)
Inspraak op het werkrooster op basis van beschikbaarheid
Bij goed functioneren zijn er mogelijkheden voor een verlenging.

Functie eisen
Wat bied jij de Baalderborg Groep?
Je bent gastvrij en hebt een professionele werkhouding
Je bent leergierig, niet bang voor verantwoordelijkheid en beschikt over een goede dosis humor
Je hebt ervaring met complexe zorg en kennis van psychische problematiek bij ouderen
Je bent bereid dag-, avond-, nacht- en weekenddiensten te werken
Afgeronde opleiding MBO-Verzorgende IG niveau 3
Of je volgt de opleiding MBO-VP (3e leerjaar) of HBO-V (2e leerjaar)
Flexibele inzetbaarheid binnen diverse zorgteams en bereid om onregelmatig te werken (korte ochtenddiensten,
gebroken diensten, avonden en weekenden)

Inschaling
Het salaris bedraagt, afhankelijk van kennis en ervaring, maximaal € 2807,- op basis van 36 uur. De functie is
ingedeeld in FWG 40.
Wij bieden een pakket aan van interessante arbeidsvoorwaarden met bijvoorbeeld een eindejaarsuitkering,
collectieve zorgverzekering en de mogelijkheid om mee te doen aan het keuzemodel waarbij je tegen fiscaal
gunstige voorwaarden een fiets, computer of tablet kunt aanschaffen.

Bijzonderheden
Ben jij onze nieuwe Verzorgende IG?
Reageer via ZorgSelect op deze vacature en wij spreken elkaar snel! Wij zijn doorlopend op zoek naar VIG-ers. Bij gebleken
geschiktheid op basis van CV en motivatiebrief wordt je uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek bij het Flexbureau.
Voor meer informatie over de functie en eventuele mogelijkheden kun je contact opnemen met de flexconsulent Astrid Blik of
Sylvia Kosters. Te bereiken via telefoonummer 0523-287263 of 0523-287265.
Via de e-mail kun je een reactie sturen naar het Flexbureau: flexbureau@baalderborggroep.nl

