VERZORGENDEN IG, LICHTENVOORDE, BORCULO,
DINXPERLO, UREN IN OVERLEG

Type

Vacature

Organisatie

Careaz

Locatie

Careaz, diverse locaties

Werkveld

Verpleging & Verzorging en Thuiszorg

Opleidingsniveau

Niveau 3

Arbeidstijd

In overleg

Arbeidsovereenkomst

Onbepaalde tijd

Functie(s)

Verzorgende IG

Publicatiedatum

03-01-2022

Ingangsdatum

z.s.m.

Reageer voor

31-03-2022

Nummer

72939

Over de locatie
Careaz, diverse locaties

Functieomschrijving
Ervoor zorgen dat kwetsbare ouderen een fijn leven (blijven) leiden op de momenten dat het jou (vaak) het beste uitkomt. Is
dit waarom jij voor dit vak hebt gekozen? Dan zijn we wellicht op zoek naar jou! Voor onze locatie Dr. Jenny Veensgracht
zijn wij voor team De Bijvank op zoek naar een collega verzorgende IG.
Kom je bij ons werken? Dan zorg je samen met je collega’s voor zorg en ondersteuning op maat voor onze bewoners. Je
team bestaat uit een verpleegkundige, verzorgenden, helpenden plus en woonondersteuners.

Functie eisen
Als je vermoedt dat wij op zoek zijn naar jou en:
• je hebt interesse in de levensverhalen van ouderen;
• je voelt goed aan wat een ander nodig heeft, werkt vraaggericht en weet wanneer inzet van collega’s nodig is;
• je werkt graag samen, maar kan ook goed zelfstandig werken;
• je bent betrouwbaar en tactvol en weet anderen te motiveren;
• je bent gediplomeerd verzorgende IG.
Dan nodigen wij je van harte uit te reageren op één van onze VIG-vacatures! Je vindt ze allemaal op onze website:
https://safebrowse.zorgselect.nl/r?url=https://werkenbijcareaz.nl/vacatures/

Inschaling
• Direct een vast contract; uren zijn in overleg bespreekbaar.
• Een salaris van minimaal €1.960,02 en maximaal € 2.845,21 bruto per maand bij een fulltime dienstverband (FWG 35),
reiskostenvergoeding, vakantietoeslag en eindejaarsuitkering volgens de cao vvt. Je salaris stellen we samen vast op basis
van jouw diploma’s en certificaten en werkervaring.
• Mogelijkheid om jouw werkrooster zoveel mogelijk te laten aansluiten op jouw privéleven doordat je in afstemming met je
team je eigen rooster samenstelt.
e.

Bijzonderheden
Werken bij
Onze ruim 800 medewerkers en 800 vrijwilligers zetten zich elke dag in voor het levensgeluk van ouderen in het oosten van
de Achterhoek. Bij ons staat persoonlijke aandacht voorop. Wij bieden een veilige, warme omgeving waarin cliënten zichzelf
mogen zijn. Daarnaast geven we zorg.
Solliciteren
Zijn wij op zoek naar jou? Solliciteer online via onze website:
https://safebrowse.zorgselect.nl/r?url=https://werkenbijcareaz.nl/vacatures/. We vinden het fijn als je in je motivatiebrief
aangeeft hoeveel uur je wilt werken. Wil je meer weten over de functie? Neem dan gerust contact met ons op via 0881106000 of hr@careaz.nl.

