COMBINEER DE THUISZORG MET ZORG OP LOCATIE ALS
VERZORGENDE IG
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Azora

Werkveld

Verpleging & Verzorging en Thuiszorg
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In overleg
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CAO
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Verzorgende IG
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Nummer

70343

Over de locatie
Azora

Functieomschrijving
Zo maak jij het verschil
Bij Azora denken wij graag in mogelijkheden. Daarom bieden wij in Varsseveld en omgeving een nieuwe functie aan: een
combinatiefunctie tussen de thuiszorg en zorg op locatie. Want wat is nou mooier dan het beste van twee werelden
samen te brengen in jouw functie?
Als Verzorgende IG in zowel de thuiszorg als zorg op locatie, ben jij de verbindende schakel tussen deze twee
organisatie onderdelen. Doordat de routes van de thuiszorg gecombineerd worden met de zorg op locatie, is er veel
mogelijk qua diensten en omvang in uren. Ligt jouw voorkeur juist wel of niet bij gebroken diensten? We geven je graag
de ruimte om in overleg jouw diensten te bepalen, want (bijna) alles is mogelijk. Vind je de thuiszorg te individualistisch
maar spreekt de afwisseling daar juist aan? Of mis je op locatie juist de dynamiek van de verschillende cliënten en een
afwisselende omgeving? In deze functie heb je het allemaal!
Mensen wonen steeds langer thuis. Daardoor vind je in de thuiszorg veel uitdaging in complexe en afwisselende zorg. Jij
houdt van deze afwisseling en kan zelfstandig de beste thuiszorg op maat verlenen aan je cliënten. Ondanks dat het
werk zwaar kan zijn, zie jij de uitdaging en maak jij de cliënten blij. Tijdens jouw diensten op locatie ben je naast de zorg
voor clënten ook veel in contact met je directe collega’s. Doordat jij zowel intramuraal als extramuraal bij Azora werkt,
doe je veel verschillende ervaringen op. Naar beide teams neem je jouw ervaringen en toepassingen mee, waardoor jij
de spil bent en voor verbinding zorgt. Je durft jouw ideeën te delen en denkt graag in kansen en mogelijkheden.

Functie eisen
Zo ben jij

Bij alles wat je doet, staat de cliënt voorop. Je bent op zoek naar mogelijkheden en wilt samen met je collega’s de beste
zorg bieden aan onze cliënten. Je hebt een warme persoonlijkheid en kan open en duidelijk communiceren richting
zowel je collega’s als de bewoners en hun families. Je hebt een afgeronde opleiding Verzorgende IG. Tevens is het
belangrijk dat je stressbestendig bent en flexibel bent. Je diensten en uren worden in overleg afgestemd.

Inschaling
Zo maken wij het verschil
Wij geloven dat als jij tevreden bent, onze bewoners de beste zorg krijgen. Daar gaat het ons om. Als Verzorgende IG of
Helpende Plus kun jij bij Azora daarom rekenen op uitgebreide mogelijkheden om je bij te scholen en je te blijven
ontwikkelen, en op:
• Direct een vast contract.
• Een bruto maandsalaris conform cao VVT.
• Stabiliteit: we zijn een gezonde werkgever, het gaat goed met ons.
• 8 % vakantiegeld en 8,33% eindejaarsuitkering.
• Een reiskostenvergoeding en onregelmatigheidstoeslag.
• Studie- en opleidingsmogelijkheden
• 50% werkgeversbijdrage voor je pensioen (Pensioenfonds Zorg en Welzijn).

Bijzonderheden
Ben je geïnteresseerd, maar heb je nog vragen over deze vacature? Voor meer informatie kun je contact opnemen met
onze teammanagers Liesbeth den Ouden, via 0315-681849 of Anouk Wools, 0315-258484

