WIL JIJ JE OMSCHOLEN VANUIT EEN VEROUDERD ZORG
DIPLOMA NAAR VERZORGENDE-IG?

Type

Vacature

Organisatie

Driezorg, Wonen Welzijn & Zorg

Locatie

Driezorg, Wonen Welzijn & Zorg te Zwolle

Werkveld

Verpleging & Verzorging en Thuiszorg

Opleidingsniveau

Niveau 2

Arbeidstijd

In overleg

Arbeidsovereenkomst

in overleg

Informatie verkrijgen bij

Afd. P&O, tel. 038-2001100 / m.vandenboomen@driezorg.nl

Functie(s)

BBL SPW/MMZ 4
Eerst verantwoordelijke verzorgende
Verzorgende IG
Verzorgende niveau 3

Publicatiedatum

08-04-2021

Reageer voor

31-12-2021

Nummer

64267

Over de locatie
Driezorg, Wonen Welzijn & Zorg te Zwolle

Functieomschrijving
Wil jij samen met ons bouwen aan de toekomst? Dan is werken bij Driezorg misschien wel wat voor jou. Heb jij een
diploma ziekenverzorgende, MDGO-VZ (lang) of OVDB bejaardenverzorgende en wil jij graag (weer) aan de slag als
Verzorgende IG? Wij bieden je de kans om te starten als leerling VTH, waarbij je werken als leerling combineert met
de cursus VTH (Verpleeg Technisch Handelen). Na het behalen van deze cursus krijg je een jaarcontract als
Verzorgende IG. Zie je dit als een mooie kans om met een gewaardeerd certificaat weer in de zorg terecht te
komen? Dan maken wij graag kennis met je!
Voor diverse locaties van Driezorg zijn wij per direct op zoek naar:
LEERLING VTH
16 uur
Als verzorgende/leerling VTH ben je verantwoordelijk voor het leveren van verzorging, verpleging en ondersteuning van de
client in zijn/haar dagelijkse leven binnen ons zorgteam (intra- of extramuraal). Je stimuleert de zelfredzaamheid van je
cliënten en houdt zoveel mogelijk rekening met de behoeften van je cliënten. Dit houdt in dat je naast de verzorgende
aspecten van je functie ook oog hebt voor het algemene welzijn van je cliënten.
Onderdelen van de cursus (die je naast je werk volgt) houden in:
wetgeving BIG
medicatie
wondverzorging

sondevoeding
katheteriseren
EHBO
Deze onderdelen worden zowel theoretisch als praktisch getoetst.
Je bent flexibel en werkt in wisselende diensten volgens een rooster gedurende alle dagen van de week, in de weekenden
en op feestdagen.

Functie eisen
- Minimaal een afgeronde opleiding als ziekenverzorgende, MDGO-VZ (lang) of OVDB bejaardenverzorgende
- Kennis van sociale en lichamelijke zorgbehoeften van ouderen;
- Overzicht hebben en stressbestendig zijn;
- In kunnen springen op onverwachte zaken;
- Ruime ervaring in een soortgelijke functie is een pre;
- Procesmatig meedenken;
- Flexibele inzetbaarheid.
- Zelfstandig zijn;
- Werkzaamheden kunnen plannen.

Inschaling
salaris en arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO Verpleeg- en Verzorgingshuizen & Thuiszorg, salariëring volgens FWG
3.0 schaal 35.

Bijzonderheden
Het nemen van referenties en het aanvragen van een VOG zijn standaard onderdelen van onze
selectieprocedure. (Een reeds aangevraagde VOG welke niet ouder is dan 3 maanden is tevens geldig.)

