VERZORGENDE 3IG TOA (TIJDELIJKE OPNAME AFDELING)

Type

Vacature

Organisatie

Livio

Locatie

Livio, locatie De Cromhoff in Enschede

Werkveld

Verpleging & Verzorging en Thuiszorg

Opleidingsniveau

Mbo

Arbeidstijd

In overleg

Arbeidsovereenkomst

Onbepaalde tijd

CAO

Verpleging & Verzorging en Thuiszorg

Informatie verkrijgen bij

Nienke te Kulve Coach&Coördinator via tel 0900-9200

Functie(s)

Verzorgende IG

Publicatiedatum

10-01-2020

Ingangsdatum

in overleg

Reageer voor

29-02-2020

Nummer

49177

Over de locatie
Livio, locatie De Cromhoff in Enschede

Functieomschrijving
Ben jij die zorgprofessional die net iets meer zoekt en in staat is om in een dynamische omgeving het heft in eigen
handen te nemen en structuur en overzicht te creëren?
Dan zijn wij op zoek naar jou! Op de tijdelijke opname afdeling (TOA) van Livio is geen dag hetzelfde!
Ter versterking van het team zijn wij op zoek naar meerdere Verzorgenden 3IG. Het aantal uur is bespreekbaar.
Werkplek:

De Tijdelijke Opname Afdeling (TOA) is een dynamische afdeling voor psychogeriatrische
zorgvragers (PG). Er kunnen zorgvragers worden opgenomen als PG crisis, logeeropname
of ter overbrugging. Op de afdeling wordt diagnostiek verricht waar nodig. Door middel van
multidisciplinaire observaties wordt er een plan van aanpak geschreven.
Door een multidisciplinair team wordt nauw samengewerkt in afstemming met elkaar, de cliënt en zijn/haar
naasten/mantelzorgers en overige betrokkenen.
De toerusting van de professionals op deze afdeling kenmerkt zich door samenhang tussen vakbekwaamheid,
samenwerkend vermogen en lerend vermogen.
Jouw baan:
Je begeleidt de cliënten in de kortdurende opvang;

Je begeleidt cliënten in crisis naar stabilisatie en mogelijk herstel;
Je bent onderdeel van een multidisciplinair team en bent samen verantwoordelijk voor een optimaal behandel- en
leefklimaat;
Je draagt met je collega's zorg voor een goede coördinatie van opname en ontslag (turnover is hoog);
Je draagt bij aan crisis- en signaleringsplannen. Je draagt zorg voor het correct uitvoeren van het behandelbeleid.

Functie eisen
Je hebt het diploma tot Verzorgende 3IG en hebt bij voorkeur enige werkervaring in kortdurende opnames; Je bent
nieuwsgierig en gewend initiatief te nemen en snel te schakelen;
Je bent gestructureerd en kunt je werk goed organiseren;
Je bent geduldig en hulpvaardig;
Je kunt goed luisteren en hebt oog voor de beleving van opname en behandeling voor de cliënt en diens
naasten/mantelzorgers;
Je bent toegankelijk en weet je helder uit te drukken, zowel mondeling als schriftelijk;
Je kan zowel zelfstandig als binnen een multidisciplinair team optimaal functioneren;
Contacten met cliënten zijn kortdurend en intensief. Je moet kunnen onderhandelen maar ook kunnen overtuigen;
Je bent flexibel en staat open voor en denkt mee over nieuwe ideeën en ontwikkelingen.

Inschaling
Conform CAO VVT FWG 35, inschaling op basis van werkervaring.

Bijzonderheden
Je kunt bij in diensttreding een geldige VOG overhandigen.

