VERZORGENDE IG THUISZORG ULFT EN/OF GENDRINGEN E.O.

Type

Vacature

Intern nummer

20190364

Organisatie

Azora

Locatie

Azora Thuiszorg Ulft en omgeving

Werkveld

Verpleging & Verzorging en Thuiszorg

Opleidingsniveau

Niveau 3

Arbeidstijd

In overleg

Uren van

20

Uren tot

24

Arbeidsovereenkomst

Onbepaalde tijd

CAO

Verpleging & Verzorging en Thuiszorg

Externe url

Bekijk

Functie(s)

Verzorgende IG

Publicatiedatum

04-11-2019

Ingangsdatum

in overleg

Reageer voor

31-12-2019

Nummer

48761

Over de locatie
Azora Thuiszorg Ulft en omgeving

Functieomschrijving
Zo maak jij het verschil
Jouw dienst begin je op Debbeshoek in Ulft of in Multifunctioneel Centrum de Gent in Gendringen, samen met je collega’s
en met een kop koffie (of thee). Daarna check je op de telefoon de route van je dag en op je iPad lees je het digitale
zorgdossier van jouw eerste cliënt door. Dan ga je op pad, je hebt er zin in. Jij verleent dan ook graag én zelfstandig de
beste thuiszorg op maat aan je cliënten. Als verzorgende IG thuiszorg bij Azora, de Beste Werkgever van Gelderland; direct
met een vast contract, fijne collega’s in een leuk en enthousiast team en mogelijkheden om je te specialiseren. En meer,
veel meer.
Mensen wonen steeds langer thuis. Dit betekent dat de zorg vaak ook complexer wordt. Dat is zwaar, maar jij ziet vooral de
uitdaging. En je ziet het gemak van de nieuwste zorgtechnologie, zodat je werk en de administratieve taken verlicht worden.
Denk daarbij aan een telefoonapp voor je rooster, het digitale zorgdossier en 24-uurs beeldzorg, waarmee je een
bijvoorbeeld een medicatiecheck kunt doen bij een cliënt. Jij zorgt dat jouw cliënten verzekerd zijn van de beste zorg. Dit lukt
je door:
• Persoonlijke en professionele zorg op maat bij de cliënten thuis te verlenen. Jij maakt de cliënten blij.
• Verzorgende handelingen met zorg te verrichten.
• Digitale zorgdossiers bij te werken en een vast aanspreekpunt voor een aantal cliënten te zijn.
• Te overleggen met de cliënt, mantelzorgers, familieleden, wijkverpleegkundigen en soms met de huisarts.
• Vooruit te kijken. Door kansen te pakken, jezelf te ontplooien en te ontwikkelen.
• Samen te werken:
o als team maken jullie de roosters en houd je rekening met elkaar;
o je hebt een eigen maatje, waarmee je een vaste route “deelt”: de ene week werk je bijvoorbeeld op zaterdag, zondag,
maandag en donderdag en je maatje de rest van de week. De week erna kan dat weer andersom zijn.

Functie eisen
Zo ben jij
Azora loopt voorop in het gebruik van zorgtechnologie. Technologie waardoor we jouw werk iets verlichten en waardoor
onze cliënten langer thuis kunnen blijven wonen. Maar ‘zorgen voor’ blijft natuurlijk vooral mensenwerk. Daar hebben we jou
voor nodig. En als we het over ‘jou’ hebben, dan doelen we niet op hoeveel jaar ervaring je meebrengt, of je 18 of 67 bent,
man of vrouw, of dat je eerder als verzorgende hebt gewerkt binnen een ziekenhuis, verpleeghuis of de thuiszorg.
We doelen erop dat je samen met ons de beste zorg wilt bieden. Dus dat je hart hebt voor je vak. Het lef hebt knopen door
te hakken. Stevig in je schoenen staat. Dat je een mbo-diploma verzorgende IG meebrengt. En dat je begrijpt dat zorg zich
niet beperkt tot kantoortijden: ook in de weekenden en feestdagen hebben onze cliënten jouw hulp nodig. Daar staat
tegenover dat je geen nachtdiensten hoeft te draaien.

Inschaling
Zo maken wij het verschil
Wij geloven dat als jij tevreden bent, onze cliënten de beste zorg krijgen. Daar gaat het ons om. We zijn er dan ook trots op
dat we zijn uitgeroepen tot de Beste Werkgever van Gelderland 2018-2019. Als verzorgende IG kun jij bij Azora rekenen op:
• Een brutomaandsalaris conform cao VVT.
• Direct een vast contract.
• Stabiliteit: we zijn een gezonde werkgever, het gaat goed met ons.
• Het Vitaliteitsprogramma ‘Azora gaat gezond’.
• 8,33% eindejaarsuitkering.
• Een reiskostenvergoeding.
• Een onregelmatigheidstoeslag.
• Een telefoon en iPad in bruikleen.
• Specialisatiemogelijkheden, bijvoorbeeld in zwachtelen of palliatieve zorg.
• Invloed op je rooster. Jij bepaalt met je collega’s wanneer je werkt. En wanneer niet.
• Studie- en opleidingsmogelijkheden via:
o het digitale Azora Leerplein
o ons eigen opleidingscentrum met skills-lab
o deelname aan het Kwaliteitsregister V&V, Azora betaalt het lidmaatschap.
• 50% werkgeversbijdrage voor je pensioen (Pensioenfonds Zorg en Welzijn).
• 8% vakantiegeld.
• De mogelijkheid om deel te nemen aan de private lease auto regeling van Azora.

Bijzonderheden
Informatie/solliciteren
Ben je geïnteresseerd, maar heb je nog vragen over deze vacature? Stel deze aan:
Liesbeth den Ouden, onze teammanager thuiszorg, via 0315-685541 of l.denouden@azora.nl .

Kun jij niet wachten om deze zelfstandige functie van verzorgende IG thuiszorg uit te oefenen? Klik dan nu op de link
https://safebrowse.zorgselect.nl/r?url=https://www.werkenbijazora.nl/vacatures/verzorgende-ig-thuiszorg-ulft-e-o/ en
solliciteer op de vacature verzorgende IG bij Azora Thuiszorg.
Deze vacature staat gelijktijdig open voor interne en externe kandidaten. Interne kandidaten hebben voorrang in de
procedure.

