VERZORGENDE IG - OUDERENZORG

Type

Vacature

Organisatie

Zorgfederatie Oldenzaal

Locatie

Stichting Zorgfederatie Oldenzaal, locatie Scholtenhof

Werkveld

Verpleging & Verzorging

Opleidingsniveau

Niveau 3

Arbeidstijd

Part time

Uren van

24

Uren tot

32

Arbeidsovereenkomst

Bepaalde tijd met uitzicht op vast

CAO

Verpleging & Verzorging en Thuiszorg

Externe url

Bekijk

Functie(s)

Verzorgende IG
Verzorgende niveau 3

Publicatiedatum

29-11-2019

Reageer voor

31-12-2019

Nummer

47258

Over de locatie
Stichting Zorgfederatie Oldenzaal, locatie Scholtenhof

Wat ga je doen?
Je wordt teamlid van een klein zelforganiserend team die persoonlijke en professionele begeleiding en zorg op maat
verleent aan onze cliënten op de Scholtenhof. Je stemt je activiteiten op de persoonlijke leefstijl en wensen van onze
cliënten af, waarbij onze cliënten de eigen regie hebben. Je biedt ondersteuning vanuit de zorgvraag en wensen van de
cliënt, en daarbij stem je af met mantelzorg en familieleden. Door je persoonlijke aandacht zorg je voor een glimlach op het
gezicht van onze cliënten!
Je signaleert en meldt veranderingen in de cliëntsituatie in ons elektronisch cliëntdossier. Daarnaast heb je positieve
bijdrage in de teamontwikkeling door zelfreflectie en het geven van feedback.

Wat verwachten we van jou?
Je bent in het bezit van een diploma Verzorgende IG, of een voorloper die overeenkomt met dit diploma;
Je bent praktisch, flexibel en oplossingsgericht ingesteld;
Je kunt goed samenwerken en zowel cliënten als teamleden stimuleren;
Je beschikt over goede sociale en communicatieve vaardigheden;
Je hebt affiniteit (en ervaring) met psychogeriatrie;
Je hebt kennis van verschillende ziektebeelden en bent bereid om je hierin te blijven verdiepen.

Wat mag je van Zorgfederatie Oldenzaal verwachten?
Een enthousiast, collegiaal en zelforganiserend team in een kleinschalige organisatie;
Een uitdagende functie met volop kansen om je kwaliteiten in te zetten en om je te kunnen ontwikkelen; binnen het
team zijn verschillende aandachtsgebieden ondergebracht en wordt door het team zelf geroosterd;
Een interessant pakket aan arbeidsvoorwaarden: voordelige aanschaf van tablet, smartphone of fiets. Of een
bijdrage van de werkgever t.b.v. jouw gezondheid en bewegen. Tevens ondersteuning door Medical Plaza ter

voorkoming van fysieke klachten;
Een actieve personeelsvereniging die met regelmaat leuke, gezellige en sportieve activiteiten organiseert;
Lidmaatschap van V&VN, dit wordt door werkgever betaald;
Verschillende mogelijkheden om jezelf te ontwikkelen, zoals bijvoorbeeld: een uitgebreid e-learningpakket gekoppeld
aan het V&VN-register;
Salaris conform CAO VVT, FWG 35.
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: Alex Sijtsma
E-mail werk: a.sijtsma@zorgfederatieoldenzaal.nl

