VAKANTIEKRACHT | NAH | DE OUDE MARS

Type

Vacature

Intern nummer

20-10

Organisatie

Zorgspectrum Het Zand

Locatie

Zorgspectrum Het Zand, locatie De Oude Mars in Zwolle

Werkveld

Verpleging & Verzorging en Thuiszorg

Opleidingsniveau

Niveau 3

Arbeidstijd

In overleg

Uren tot

36

Arbeidsovereenkomst

Inval

CAO

Verpleging & Verzorging en Thuiszorg

Informatie verkrijgen bij

Mirjam Bloem (Recruiter) 06-83119020.

Functie(s)

Verpleegkundige
Verzorgende IG

Publicatiedatum

20-03-2020

Ingangsdatum

In overleg

Reageer voor

01-06-2020

Nummer

51327

Over de locatie
Zorgspectrum Het Zand, locatie De Oude Mars in Zwolle

Functieomschrijving
Locatie De Oude Mars bevindt zich op een unieke plek in Zwolle-Zuid. De Oude Mars is onderdeel
van Zorgspectrum Het Zand. Dit is niet zomaar een locatie, maar een gerestaureerde historische
boerderij (een karakteristieke Limburgse Hoeve) met sfeervolle binnenplaats. Deze bijzondere
boerderij is een thuis voor 32 cliënten met Niet Aangeboren Hersenletsel of psychische
problematiek in de leeftijd van achttien tot vijfenzestig jaar. Wil jij in de zomermaanden extra
bijverdienen en praktijkervaring opdoen passend bij je studie, lees dan verder.

Functie eisen
Jij brengt graag een lach op het gezicht van de cliënt en je bent ervan overtuigd dat de cliënt degene is voor wie jij er bent!
Ben jij in opleiding voor Verzorgende IG of Verpleegkundige.
Herken jij je in de kernwaarden als aandacht, respect en betrouwbaar.
Spreekt het werken met de NAH doelgroep je aan.
Heb jij een hart voor de zorg.
Bekijk het filmpje om een beeld te krijgen van onze organisatie
https://safebrowse.zorgselect.nl/r?url=https://www.youtube.com/watch?v=mVTB1ycZ16g

Inschaling
Naast een mooie ervaring en fijne collega’s, bieden wij:
Een leuke en zinvolle baan in de zomervakantie.
Salaris van minimaal €10,21 bruto per uur (afhankelijk van je leerjaar word je ingeschaald in FWG 15 - FWG 30).
Uren in overleg.

Bijzonderheden
Binnen een week nemen wij contact met je op om de procedure verder te bespreken.
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

