VERZORGENDE IG - OUDERENZORG

Type

Vacature

Organisatie

Zorgfederatie Oldenzaal

Locatie

Stichting Zorgfederatie Oldenzaal, locatie Mariahof

Werkveld

Verpleging & Verzorging

Opleidingsniveau

Niveau 3

Arbeidstijd

Part time

Arbeidsovereenkomst

Bepaalde tijd met uitzicht op vast

CAO

Verpleging & Verzorging en Thuiszorg

Externe url

Bekijk

Functie(s)

Verzorgende IG
Verzorgende niveau 3

Publicatiedatum

29-01-2020

Reageer voor

29-02-2020

Nummer

47015

Over de locatie
Stichting Zorgfederatie Oldenzaal, locatie Mariahof

Wat ga je doen?
Als verzorgende IG’er ben je verantwoordelijk voor de verpleging en verzorging van de cliënt binnen het Mariahof. Je stemt
de activiteiten die bijdragen aan een invulling van de dag af op de persoonlijke leefstijl van de cliënt, waarbij de cliënt eigen
regie heeft. Je biedt zorg die opereert vanuit de zorgvraag en wensen van de cliënt. Je signaleert en meldt veranderingen in
de cliëntsituatie en houdt zorgvuldig een zorgdossier bij. Tevens draag je bij aan de teamontwikkeling door zelfreflectie en
het geven van feedback.

Wat verwachten wij van jou?
Je bent in het bezit van een diploma Verzorgende IG;
Je bent flexibel, oplossingsgericht en zelfstandig;
Je kunt goed samenwerken en zowel cliënten als collega’s stimuleren;
Je beschikt over voldoende sociale en communicatieve vaardigheden.

Wat mag je van ons verwachten?
Een enthousiast, collegiaal en zelforganiserend team in een kleinschalige organisatie;
Een interessant pakket aan arbeidsvoorwaarden als; iPad, fietsplan, smartphone;
Een uitdagende functie waarin binnen het team zelf wordt geroosterd;
Een actieve personeelsvereniging die geregeld een aantal leuke en sportieve activiteiten organiseert;
Salaris conform CAO VVT, FWG 35.

Solliciteren?

Ben je nieuwsgierig geworden naar deze functie? We maken graag tijd vrij om met je in gesprek te komen. Ook bieden we je
de mogelijkheid om een keer vrijblijvend mee te lopen in ons team om ons beter te leren kennen! De gewenste contracturen
zijn bespreekbaar, geef dit aan in je motivatie.
Direct solliciteren?
Dat kan via onze website. We zien jouw CV en motivatie graag tegemoet.
Vragen over deze vacature? Neem dan contact op met:
Contactpersoon: Jolanda Olde Rikkert
E-mail werk: j.olderikkert@zorgfederatieoldenzaal.nl

