VERZORGENDEN 3 IG THUISZORG ENSCHEDE

Type

Vacature

Organisatie

Livio

Locatie

Livio

Werkveld

Verpleging & Verzorging

Opleidingsniveau

Niveau 3

Arbeidstijd

In overleg

Uren tot

36

Arbeidsovereenkomst

Onbepaalde tijd

CAO

Verpleging & Verzorging en Thuiszorg

Informatie verkrijgen bij

Livio Team P&O via 053-4603311

Functie(s)

Verzorgende IG

Publicatiedatum

17-10-2019

Ingangsdatum

in overleg

Reageer voor

31-03-2020

Nummer

48963

Over de locatie
Livio

Functieomschrijving
Op dit moment zijn er vacatures voor o.a.:
- Team Bolhaar (twee verzorgenden 3IG 16-24 uur)
- Team Wooldrik (verzorgende 3IG 20-24 uur)
- Veldhof (verzorgende 12-24 uur)
- Helmerhoek (verzorgende 12-24 uur)
Verzorgende 3IG
Bij Livio zijn we ervan overtuigd dat onze levenskwaliteit voor een heel groot deel afhankelijk is van de mate waarin we ons
eigen leven kunnen leiden en zo lang mogelijk zelfstandig kunnen functioneren in onze eigen omgeving. Daarom gaan we
bij Livio uit van een positief mensbeeld. Niet wat niet meer kan, maar wat (nog) wél kan staat centraal bij Livio. En daarbij
denken we éérst aan de mensen en pas daarna aan de regels. Dát is de kern van ons dagelijks denken en doen.
We bestaan uit hechte teams met veel ambitie en passie voor mensen. In het Oosten van het land is Livio één van de
grootste spelers in de (ouderen) zorg. Dat betekent voor medewerkers volop kansen en mogelijkheden. Ben jij in het bezit
van je diploma 3IG? Heb jij organisatietalent, ben je het gewend om in teams te werken en weet je zelfstandig jouw weg te
vinden? Wil je echt impact maken in het dagelijks leven van andere mensen? Dan zijn wij nieuwsgierig naar jou voor de
openstaande functie, de verzorgende 3IG bij Livio.

Kenmerkend aan jou als verzorgende 3IG
Je hebt oprechte interesse in mensen en weet wat ze beweegt en drijft
Je weet hoe je verpleegtechnische handelingen en medicaties verstrekt
Je draagt zorg voor een goede rapportage en overdracht naar je collega’s
Je observeert de lichamelijke conditie van de zorgbehoevenden en houdt dit bij in dossier zodat eventueel direct
actie kan worden ondernomen ten behoeve van het welbevinden
Je begeleidt, stimuleert en activeert ouderen bij de dagelijkse activiteiten, uiteraard ter bevordering of instandhouding
van zelfredzaamheid

Functie eisen
Daarnaast heb jij als verzorgende 3IG
Een afgeronde verzorgende 3IG opleiding
Passie voor het helpen en verzorgen van mensen
Plezier uit het contact met andere mensen en bent niet bang om een praatje te maken
Geen probleem met werken op wisselende tijden, je snap dat we werken op momenten dat er zorg nodig is
Genoeg vaardigheden om een rooster af te stemmen met collega’s, wat aansluit op je eigen wensen en die van
anderen

Inschaling
Je kan rekenen op
Salaris van minimaal 1838,58 en maximaal 2668,93 euro op basis van 36 uur
Een contract voor onbepaalde tijd
Goede arbeidsvoorwaarden zoals besproken in de CAO VVT
Reiskosten van 0,27 cent per kilometer vanaf de vaste locatie naar andere locaties of naar thuislocaties
Tegemoetkoming voor mensen die graag fietsen
Onregelmatigheidstoeslagen van 22% tot 60% bovenop je uurloon
202,4 vakantie uren met 35 extra bovenwettelijke uren
Uitstekend pensioen

Bijzonderheden
Dit is het moment, solliciteer nu!
Ben jij de verzorgende 3IG die we zoeken? We vertellen je graag nog meer over de vacature en mogelijkheden die we
bieden. Stuur je C.V. met motivatie naar ons toe via onderstaande link en wie weet tot snel bij Livio! Bij eventuele vragen of
opmerkingen is het mogelijk contact op te nemen met team P&O (053) -460 3311.

