VERZORGENDE IG - ZEVENAAR

Type

Vacature

Intern nummer

1352

Organisatie

Sensire

Locatie

Sensire wijkteam Zevenaar

Werkveld

Verpleging & Verzorging en Thuiszorg

Opleidingsniveau

Niveau 3

Arbeidstijd

In overleg

Uren van

16

Uren tot

32

Arbeidsovereenkomst

bepaalde tijd, voor de duur van 1 jaar, mogelijkheden voor vast
dienstverband

Externe url

Bekijk

Informatie verkrijgen bij

Manon ten Brink Teamregisseur de Liemers op 06-12568270 of met
Wijkverpleegkundige Auktje van der Meulen - Stam op 06-10648362

Functie(s)

Verzorgende niveau 3

Publicatiedatum

26-09-2019

Reageer voor

31-12-2019

Ingangsdatum

01-10-2019

Nummer

48527

Over de locatie
Sensire wijkteam Zevenaar

Wat ga je doen?
Jij bent het eerste aanspreekpunt voor de klanten in jouw wijk hun naasten. Je ondersteunt de klanten bij de alledaagse
bezigheden, zoals opstaan en persoonlijke verzorging. Dat betekent niet dat je alles voor ze doet. Je helpt daar waar
noodzakelijk door te kijken naar de mogelijkheden voor de klant en stimuleert de klant om ook zelf te ontdekken wat ze weer
of nog kunnen. Een deel van de medische handelingen, zoals medicijngebruik en wondzorg, voer je zelf uit. Voor meer
specialistische zorg kun je collega verpleegkundigen uit jouw team of collega’s van het Expertisecentrum inschakelen. Met
jouw ondersteuning, betrokkenheid en verantwoordelijkheidsgevoel voel je feilloos aan waar je op dat moment prioriteit ligt.
Digitale zorg en innovatie zijn beiden hot topic in onze sector, ook bij Sensire. Er zijn volop mogelijkheid om een bijdrage te
leveren aan (digitale) zorgtechnologie en zorg op afstand, ook als verzorgende IG. Een mooie kans om naast je dagelijkse
werkzaamheden bezig te zijn met de zorg van de toekomst.

Wie ben jij?
Met een gezonde dosis nieuwsgierigheid weet je door te vragen en de gevoelige snaar bij jouw klant te raken. Hierdoor kom
je steeds meer te weten over jouw klant. Zo kun jij de zorg en ondersteuning goed prioriteren en voel je feilloos aan wat de

klant op dat moment nodig heeft en van jouw verwacht. Je kunt goed zelfstandig werken, snel handelen en schakelen. Je
weet altijd je hoofd koel te houden, ook bij onverwachte situaties.
Daarnaast vragen wij van jou de volgende praktische zaken:
een diploma Verzorgende IG (niveau 3), Ziekenverzorging of MDGO-VP
een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG)

Zo zorgen wij voor jouw werkgeluk
De functie Verzorgende IG valt in de schaal FWG 35 (€1838,- / €2668,-, exclusief 8% vakantiegeld en 8,33%
eindejaarsuitkering) conform de cao VVT. Afhankelijk van de ervaring die je meebrengt bepalen we de exacte hoogte van
jouw salaris. Wij bieden een contract van minimaal 16 tot maximaal 32 uur. Omdat wij graag een duurzame relatie aangaan
met onze medewerkers behoort ook een contract voor onbepaalde tijd tot de mogelijkheden. Veel is mogelijk!
Daarnaast krijg je van ons een iPad en smartphone in bruikleen, die je ook privé mag gebruiken.
Enthousiast geworden? Solliciteer nu!
Solliciteer snel via onderstaande button en wij zullen zo spoedig mogelijk contact met je opnemen. Heb je eerst nog vragen?
Neem dan contact op met Manon ten Brink Teamregisseur de Liemers op 06-12568270 of met Wijkverpleegkundige Auktje
van der Meulen - Stam op 06-10648362.
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