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Over de locatie
Stichting Zorgfederatie Oldenzaal, locatie Mariahof
Wil jij met jouw expertise en door je persoonlijke aandacht zorgen voor een glimlach op het gezicht van onze cliënten?
Kom dan werken bij Zorgfederatie Oldenzaal. Wij zetten ons elke dag in om het beste uit ieder moment te halen. Voor
cliënten en voor elkaar. Wij werken met kleine zelforganiserende teams. Samen met je team verleen je persoonlijke en
professionele begeleiding en zorg op maat aan onze cliënten.
Binnen ZFO hebben we in onze verpleeghuizen en in de thuiszorg verschillende mogelijkheden voor jou, waarbij de
uren bespreekbaar zijn.

Wat verwachten wij van jou?
Je bent in het bezit van een diploma Verzorgende IG. Wanneer je niet meer volledig bevoegd en bekwaam bent dan
kijken samen hoe we dit kunnen oplossen;
Je beschikt over goede sociale en communicatieve vaardigheden en je hebt interesse in de levensverhalen van
ouderen;
Je bent praktisch, flexibel en oplossingsgericht ingesteld;
Je hebt kennis van verschillende ziektebeelden en bent bereid om je hierin te blijven verdiepen.

Wat mag je van ons verwachten?
ZFO staat voor een nuchtere aanpak, zoals we dat in Twente gewend zijn. Zonder fratsen, maar mét een glimlach;
Ruimte voor (persoonlijke) ontwikkeling (opleidingen, cursussen, workshops), omdat niet alleen de cliënten belangrijk
zijn, maar ook jij als werknemer voor ZFO;
Contracturen die we in overleg met jou bepalen! Een vast dienstverband behoort daarbij tot de mogelijkheden;
De mogelijkheid om jouw werkrooster zoveel mogelijk te laten aansluiten op jouw privéleven doordat je in

afstemming met je team je eigen rooster samenstelt;
Een enthousiast, collegiaal en zelforganiserend team in een kleinschalige organisatie waar de mens zowel de cliënt
als de medewerker centraal staat;
Een actieve personeelsvereniging die met regelmaat leuke, gezellige en sportieve activiteiten organiseert;
Schaal FWG 35 van de CAO VVT (€1.960,02 – €2.845,21);
8% vakantiegeld, en 8,3% eindejaarsuitkering;
Aantrekkelijke extra arbeidsvoorwaarden, zoals bijvoorbeeld: voordelige aanschaf van tablet, smartphone of fiets. Of
een bijdrage van de werkgever tbv jouw gezondheid en bewegen.

Bijzonderheden
Ben je nieuwsgierig geworden ? We maken graag tijd vrij om met je in gesprek te komen. Ook bieden we je de
mogelijkheid om een keer vrijblijvend mee te lopen in ons team om ons beter te leren kennen! Je bent van harte
welkom en aarzel niet om contact met ons op te nemen. We bespreken graag de mogelijkheden met elkaar.
Heb je vragen?
Bel dan met Ronald van Kootwijk (Leidinggevende) of met de afdeling P&O, bereikbaar op het nummer 0541-513433 of per
mail naar sollicitaties@zorgfederatieoldenzaal.nl
Of solliciteer direct via deze LINK
Luister hier onze podcast serie of klik op de afbeelding, kom je thuis bij Zorgfederatie Oldenzaal. In deze aflevering komt
Natasja aan het woord. Zij werkt als Verzorgende IG op locatie Mariahof en ze geniet er zelf minstens zo van als de mensen
met en voor wie ze werkt. Luister mee!

