VERZORGENDE IG THUISZORG

Type

Vacature

Intern nummer

2020-05

Organisatie

Zorgcentrum De Posten

Locatie

De Posten in Enschede

Werkveld

Verpleging & Verzorging en Thuiszorg

Opleidingsniveau

Niveau 3

Arbeidstijd

In overleg

Arbeidsovereenkomst

bepaalde tijd, voor een jaar met mogelijkheden voor verlenging

CAO

Verpleging & Verzorging en Thuiszorg

Informatie verkrijgen bij

Gonny Peters, 06-51301422

Functie(s)

Verzorgende IG

Publicatiedatum

01-03-2021

Ingangsdatum

01 maart 2021

Reageer voor

30-04-2021

Nummer

57090

Over de locatie
De Posten in Enschede

Functieomschrijving
Ben jij een zorgprofessional, ligt je hart bij de ouderenzorg
en heb je een groot verantwoordelijkheidsgevoel?
Wil jij werken in een actieve en betrokken organisatie,
waar een ontspannen sfeer heerst, naar elkaar geluisterd
wordt en ook gelachen wordt? Dan nodigen wij jou van harte uit
om te solliciteren, want met jouw passie voor het vak draag jij bij
aan het verbeteren van de zorg binnen Zorgcentrum de Posten! (uren in overleg)
JOUW BAAN, JOUW WERKGELUK
• Je bent (mede) verantwoordelijk voor de verzorging van klanten in de thuissituatie.
• Je bent werkzaam in een team dus waar nodig coach je collega’s van verschillende deskundigheden.
• Je bent (mede) verantwoordelijk voor het bewaken van de zorgplannen en de administratieve zaken die hieruit voortvloeien.
• Je bent bekwaam om ingezet te worden voor verpleegtechnische en verzorgende handelingen.
• Je maakt en evalueert zorgafspraken met klanten.
• Je communiceert met je collega’s en andere (1e en 2e lijns) zorgverleners.

Functie eisen
JIJ
• Je bent in het bezit van het diploma Verzorgende IG.
• Je werkt zelfstandig en kunt goed relaties onderhouden met klanten, collega’s en andere zorgverleners.
• Je hebt affiniteit met ouderenzorg.
• Je beheerst de Nederlandse taal in woord en geschrift.
• Je hebt een collegiale instelling en bent flexibel m.b.t. de inzetbaarheid.

• Je bent oplossingsgericht en gaat voor kwaliteit binnen de thuiszorgprocessen.
• Je kunt overstijgend denken en je houdt ook in lastige situaties het hoofd koel.
• Je bent in het bezit van een rijbewijs en auto.

Inschaling
ONS AANBOD
• Een jaarcontract met optie tot verlenging. De ingangsdatum van het contract is zo snel als mogelijk.
• Het salaris is ingedeeld conform CAO VVT.
• Wij hebben goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden en worden gekenmerkt om onze prettige informele
werksfeer.
• Wij bieden jou ruimte en mogelijkheden om je persoonlijk te ontwikkelen.
• Verder bieden wij je een afwisselende baan met een grote mate van zelfstandigheid, binnen een enthousiast team.
• Ook investeren wij voortdurend in ons werkplezier en vakmanschap, niet alleen door opleidingen, maar ook door elkaar te
helpen, samen te leren en te ontwikkelen. Samen met jou maken we de Posten!

Bijzonderheden
JOUW SOLLICITATIE
Herken je jezelf in bovenstaande omschrijving, dan nodigen wij je van harte uit om te solliciteren. Graag ontvangen we jouw
motivatie en CV per mail via solliciteren@deposten.nl. Voor meer informatie over de functie kun je contact opnemen met
Gonny Peters, leidinggevende Welzijn & Zorg, bereikbaar op 06-51301422

