VERZORGENDE IG MET HART VOOR DE ZORG? JIJ MAAKT
INTRAMURAAL HET VERSCHIL! REGIO HENGELO

Type

Vacature

Intern nummer

R019.041

Organisatie

TMZ (TriviumMeulenbeltZorg)

Locatie

TriviumMeulenbeltZorg, in Hengelo

Werkveld

Verpleging & Verzorging en Thuiszorg

Opleidingsniveau

Niveau 3

Arbeidstijd

In overleg

Uren van

8

Uren tot

36

Arbeidsovereenkomst

Bepaalde tijd met uitzicht op vast

CAO

Verpleging & Verzorging en Thuiszorg

Externe url

Bekijk

Informatie verkrijgen bij

Recruitment

Functie(s)

Verzorgende IG

Publicatiedatum

12-07-2019

Ingangsdatum

Zo spoedig mogelijk

Reageer voor

01-01-2020

Nummer

46498

Over de locatie
TriviumMeulenbeltZorg, in Hengelo

Functieomschrijving
Zorg verlenen en regelen Als verzorgende IG heb jij een belangrijke rol. Jij bent de vakkundige zorgverlener, het
aanspreekpunt voor cliënt en familie. Samen met je collega’s werk je volgens het zorgplan en vastgestelde afspraken. Met je
team regel je de zorg en signaleer je veranderingen. Daarbij staat de kwaliteit van leven van cliënten altijd voorop. Je hebt
grote affiniteit en ervaring met de doelgroep psychogeriatrie.
In gesprek Natuurlijk ben je continu met elkaar in gesprek. Want als TMZ staan wij voor persoonlijke zorg. Samen kijk je
naar wat het beste is voor de cliënt, je stimuleert daarbij de eigen verantwoordelijkheid. In het multidisciplinair overleg breng
jij mogelijke knelpunten in. Want jij zult die als eerste zien en ervaren.
Op de hoogte blijven Als professionele verzorgende IG vind jij het belangrijk om op de hoogte te blijven. Jouw vak
ontwikkelt zich voortdurend. Bij TMZ zit je goed – wij zijn niet voor niets het beste leerbedrijf van 2017!

Functie eisen
Jij hebt nodig:
Diploma Verzorgende IG niveau 3, of
Diploma Ziekenverzorgende (behaald na 01-09-1986), of
Diploma Ziekenverzorgende aangevuld met applicatiecursus;
Verklaring omtrent Gedrag (VOG) – TMZ betaalt de kosten.

Inschaling
Wat staat er tegenover?
Salaris FWG 40 (max.€ 2.870,58 bij een fulltime dienstverband);
Goede pensioenregeling (PFZW);
Arbeidsvoorwaarden volgens de CAO VVT;
Lidmaatschap V&VN
Prettige overige secundaire arbeidsvoorwaarden zoals; een aantrekkelijk fietsplan, volop opleidingsmogelijkheden
via de TMZ Academie en een bijdrage in sport en beweging, coaching en cursussen;
Kortingen op verzekeringen bij verschillende verzekeraars.

