Ben jij gastvrij, ondernemend en staat kwaliteit van zorg bij jou hoog in het vaandel? Ben je
enthousiast, energiek en kun je zowel zelfstandig als in teamverband werken? En ben je op zoek naar
een leuke, uitdagende baan? Stichting Samen Zorgen is op zoek naar nieuwe collega’s!
De werkomgeving
Stichting Samen Zorgen biedt liefdevolle zorg voor de meest kwetsbare ouderen in hun laatste
levensfase. Zorg die aansluit bij de wensen en mogelijkheden van de cliënt met betrokkenheid van
familie en naasten. Zorg die met plezier geleverd wordt door gemotiveerde professionele
medewerkers. Stichting Samen Zorgen biedt, vanuit haar locaties Liefkenshoek in Heteren en
De Hoge Hof in Herveld, zorg aan somatische en psychogeriatrische cliënten. Daarnaast wordt er
vanuit kleinschalige wijkteams zorg verleend aan cliënten woonachtig in de nabije omgeving van de
locaties.
Wij zoeken voor onze locaties in Heteren en Herveld en voor onze kleinschalige wijkteams diverse
zorgprofessionals:

Verzorgende IG
Als verzorgende IG ben je inhoudelijk verantwoordelijk voor de coördinatie en continuïteit van zorg.
Je verricht verzorgende en verpleegtechnische handelingen en doet dit aan de hand van het
zorgleefplan, dat samen met de cliënt en familie wordt opgesteld. Je zoekt samen met de cliënt naar
de beste oplossingen om de client zo lang mogelijk zelf de regie op zijn leven te laten behouden.
Hierbij ligt de focus op het versterken van de zelfredzaamheid en kwaliteit van leven.
Functie-eisen






In het bezit van diploma verzorgende IG, eventueel aangevuld met relevante bijscholing op het
gebied van ouderenzorg;
Bereidheid om alle diensten te werken; een sterke voorkeur voor bepaalde diensten is
bespreekbaar;
Stressbestendig en flexibel;
Communicatief vaardig, accuraat, integer en sociaal ingesteld;
Het actief bijdragen aan de verdere ontwikkeling van Stichting Samen Zorgen

Wat bieden wij?:
Wij bieden je een dienstverband voor onbepaalde tijd en het aantal uren is bespreekbaar. De functie
verzorgende IG is ingedeeld in FWG 35 van de CAO VVT. Je komt te werken in een organisatie die
sterk in beweging is en die alle ruimte voor ontplooiing biedt.
Geen mens is hetzelfde. Daarom willen wij samen met jou kijken waar jij het beste tot je recht komt
en waar jij je kwaliteiten optimaal kunt inzetten. Wij komen graag met je in contact om daarover het
gesprek aan te gaan.
Reageren:
Wil jij samen met ons verder groeien? Mail dan je motivatiebrief en CV naar Ellen Maassen,
medewerker organisatie en beleid, via e-mail: e.maassen@stgsamenzorgen.nl
Stichting Samen Zorgen vraagt standaard referenties op en een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG).

