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Over de locatie
Woonzorgcentrum De Loohof (Atlant)

Functieomschrijving
Zorg jij elke dag weer voor een glimlach op het gezicht van onze bewoners? Waarbij je in communicatie en in verbinding
met elkaar samenwerkt in een omgeving waar ruimte is om jezelf te ontplooien? Atlant zoekt voor onze prachtige locatie De
Loohof een:
Verzorgende Individuele Gezondheidszorg
24-36 uur.
Kom jij ons team versterken
Het werken op locatie De Loohof is heel afwisselend. Bij ons is het dynamisch, iedere dag is anders. Soms is het rennen en
vliegen, de andere keer kan je rustig op kantoor de administratieve werkzaamheden afronden of met een bewoner een kop
koffie drinken. Ons team bestaat uit helpenden, verzorgenden en verpleegkundigen. Het zijn allemaal vaste krachten en dit
betekent dat onze bewoners vaste gezichten zien. Dat werkt plezierig want zo kun je een relatie opbouwen met elkaar.
De dynamiek bij De Loohof vraagt om een flexibele houding en aanpassingsvermogen. Best een uitdaging, maar we willen
natuurlijk de beste zorg blijven bieden! Dit doen we samen met de bewoner. Hier groeien we van als team en als individuele
medewerkers. De organisatie ondersteunt ons in die groei; er is ruimte om fouten te maken, als we er maar van leren! Kom
jij met jouw talent ook bijdragen aan de uitdagingen die nog voor ons liggen?
”We stimuleren bewoners om ook mee te helpen met koken. Dat vinden ze ook leuk. Na overleg doen ze samen de
boodschappen, zoeken hun eigen producten uit. Moeten hierdoor zelf in beweging komen, dit geeft hun weer
andere prikkels in een andere omgeving. Dat ervaart iedereen als positief”
Onur Yilmaz (verzorgende IG bij Atlant)
Wat ga je doen
Als verzorgende IG zorg je er samen met je collega’s voor dat de bewoners zoveel mogelijk zelfstandig kunnen blijven
functioneren. Je biedt zorg en verpleging in de woonsituatie. Je bent zichtbaar voor onze bewoners en maakt steeds de
afweging wat je voor hen kunt betekenen. Binnen de Somatische verpleeghuiszorg (SOM) hebben mensen
verpleeghuiszorg nodig, omdat er bijvoorbeeld sprake is van ernstige lichamelijke aandoening. En natuurlijk kijk jij als
Verzorgende IG met een goede klinische blik, zodat je direct weet wat er op zorg gebied nodig is.

Vast al nieuwsgierig geworden hoe je dag als verzorgende IG eruit ziet bij Atlant? Kijk dan hier de volgende vlog:

Functie eisen
Uiteraard een diploma verzorgende IG (niveau 3) of verpleegkundige MBO. Daarnaast:
• Houd je van mensen;
• Kan je goed overzicht houden en rust bewaren;
• Heb je een proactieve werkhouding;
• Weet je snel te schakelen en alles in goede banen te leiden;
• Ben je bereid om onregelmatige diensten te draaien en om het weekeinde te werken;
• Ben je gewend om in mogelijkheden te denken;
• Bied je ondersteuning gericht op zelf- en samenredzaamheid;
• Heb je een goed humeur, ben je leergierig en denk je graag mee in ontwikkelingen.

Inschaling
Wat mag je van ons verwachten
We bieden je een werkplek bij een proactieve organisatie, we geven je de ruimte om te ontplooien en jezelf te zijn. Verder
bieden wij jou;
• De mogelijkheid voor een vast contract;
• Mogelijkheden om parttime te werken (24-36 uur in de week);
• Een goed bruto maandsalaris VIG ( maximaal € 2845,21 FWG 35);
• Ruimte om jezelf te ontplooien en jezelf te zijn;
• Een gevarieerde functie waarin geen dag hetzelfde is!
• Enthousiaste en betrokken collega’s;
• Werken bij een vitale werkgever die bewust inzet op kwalitatief goed personeel.

Bijzonderheden
Wil jij verder?
Stuur dan je actuele cv en korte motivatie in via de knop “Solliciteren” of via de link;
https://safebrowse.zorgselect.nl/r?url=https://www.atlant.nl/vacature/verzorgende-individuele-gezondheidszorg/. Solliciteer je
liever via WhatsApp? App dan met 1 van onze recruiters. Het kunnen overleggen van een Verklaring Omtrent het Gedrag
(VOG) is een voorwaarde voor indiensttreding.
Vast al nieuwsgierig geworden naar Atlant als organisatie? Kijk dan hier.
Heb je nog vragen?
Bel of app dan naar Claudia Verheggen, recruiter, op 06 82 52 69 43.
We horen graag jouw verhaal!

