VERZORGENDE IG VOOR 24 UUR PER WEEK

Type

Vacature

Organisatie

Carinova

Locatie

Woonzorglocatie De Hartkamp, Jan van Arkel G/H

Werkveld

Verpleging & Verzorging en Thuiszorg

Opleidingsniveau

Mbo

Arbeidstijd

Part time

Arbeidsovereenkomst

Onbepaalde tijd

CAO

Verpleging & Verzorging en Thuiszorg

Functie(s)

Verzorgende IG

Publicatiedatum

23-12-2019

Reageer voor

23-02-2020

Ingangsdatum

23-12-2019

Nummer

50348

Over de locatie
Woonzorglocatie De Hartkamp, Jan van Arkel G/H

Functieomschrijving
Carinova heeft 10 intramurale locaties in de regio Salland. In Raalte hebben wij locatie De Hartkamp. Voor afdeling Jan van
Arkel G/H, kleinschalige PG, zoeken wij een verzorgende 3-IG.
Als verzorgende 3-IG ben je samen met jouw collega’s verantwoordelijk voor het wonen en welzijn van de bewoners. Samen
met je collega’s op de afdeling zorg jij ervoor dat de dagelijkse gang van zaken goed verloopt. Je communiceert vaak met
bewoners en familie om de best mogelijke zorg te bieden. Rapporteren en het vastleggen van afspraken in het individuele
zorgleefplan is hierbij belangrijk, maar dat is voor jou geen probleem. Binnen deze functie is veel ruimte voor eigen initiatief
en je krijgt ook de ruimte voor persoonlijke ontwikkeling, want wij vinden het belangrijk dat jij ook verder kunt groeien.

Wat neem jij mee?
Je hebt een diploma Verzorgende 3-IG en je werkt graag met psychogeriatrische bewoners;
Je kunt goed achterhalen wat de wensen en behoeften van de cliënten zijn, en stemt daar de ondersteuning op af;

Je bent een echte teamplayer;
Je bent flexibel en empathisch ingesteld;

Je bent zelfstandig in het nemen van beslissingen en kunt methodisch werken;
Je bent in staat om juiste feedback te geven en ontvangen.

Carinova biedt jou:
Je kunt per direct beginnen!
Inschaling op basis van cao VVT (max € 2.668,93 per maand)
Een aanstelling voor onbepaalde tijd
Een zeer actieve personeelsvereniging
Collectiviteitskorting op zorgverzekeringen
Pensioenregeling bij pensioenfonds Zorg en Welzijn
Diverse opleidingsmogelijkheden
Geïnteresseerd? Dan drinken wij graag een kop koffie met je!
Voor meer informatie over de inhoud van de functie? Dan kun je contact opnemen met Mariël Zwakenberg, te bereiken op
telefoonnummer 0572-346588.
Heb je vragen over de sollicitatieprocedure? Neem dan contact op met Carinova Matchpunt: 0570-518379 /
matchpunt@carinova.nl.
Bij indiensttreding wordt een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) gevraagd. Referenties zullen worden ingewonnen.
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature is alleen toegestaan via onze Recruitmentafdeling Matchpunt. Je kunt ons
bereiken via matchpunt@carinova.nl of telefonisch contact opnemen met Milka Nooij 06-12760975.

