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Over de locatie
Careaz Hof van Flierbeek in Lichtenvoorde

Functieomschrijving
"Iedereen is uniek en verdient op maat geboden zorg."
Bijdragen aan een positieve gezondheid en zoveel mogelijk levensgeluk van ouderen, dat is waar Careaz voor staat. Maar
hoe doen we dat? Ieder mens is uniek. Het beleven van geluk draagt bij aan een positieve gezondheid, maar wat de een
gelukkig maakt, maakt de ander wellicht niet gelukkig. ‘Zorg persoonlijk maken’ is de belangrijkste opdracht van Careaz en
de zoektocht naar persoonlijk geluk is waar Careaz een uitdaging ziet. Hiervoor gaan we in gesprek met de cliënt, de familie,
de mantelzorger, zorgprofessionals en natuurlijk collega’s. ‘Oprechte aandachtige betrokkenheid’ en ‘samen de zorg delen’
zijn de meest belangrijke uitgangspunten.
Hebben we nog steeds je aandacht? Grote kans dat ook jij dan het Careaz-gen in je hebt. Lees gauw verder:
Wat ga je doen als verzorgende IG:
Je werkzaamheden bestaan uit het zorgverlenen aan en begeleiden van bewoners waarbij je rekening houdt met de
zelfredzaamheid en eigen regie van de bewoner. Signaleren van veranderingen en methodische verslaglegging zijn
belangrijke aspecten van je werk. Ook ben je aanspreekpunt voor één of meerdere cliënt(en), diens verwanten en/of het
sociale netwerk.
Samen verlenen we zorg aan bewoners met diverse zorgvragen.
Wij werken in een zelforganiserend team waarin we nauw samenwerken met verschillende behandelaren en andere
betrokken disciplines. Ons team bestaat uit verpleegkundigen, verzorgenden, helpenden en woonondersteuners.

Functie eisen
Je hebt de opleiding verzorgende IG afgerond (of de opleiding ziekenverzorgende/MDGO-VZ/MDGO-VP/SPW
4/MMZ 4/SPH 5 aangevuld met het keuzedeel verplegende en verpleegtechnische vaardigheden aangeboden door
het Graafschap College);
Affiniteit / ervaring in het vakgebied is een pré;Je bent tactvol, zelfstandig, kan prioriteiten stellen en vraaggericht
werken;
Je krijgt energie van het verlenen van persoonlijke zorg aan de cliënt.

Inschaling
Tijdelijk dienstverband ter vervanging van zwangerschapsverlof;
Een bruto maandsalaris aangevuld met een vakantietoelage van 8%, een eindejaarsuitkering van 8,33% en
onregelmatigheidstoeslag;
Een Reiskostenvergoeding;
Mogelijkheid tot het samenstellen van je eigen weekrooster door middel van digitaal zelfroosteren, uiteraard in
afstemming met je collega's;

Bijzonderheden
Ben jij de verzorgende IG met de daadkracht die wij zoeken? Wacht dan niet met reageren?
Voor meer informatie over de functie kan contact op worden genomen met de afdeling HR, tel 0544-745 201.

