
 

Werk jij graag in de nachten? Draai jij je hand niet om voor een slaapdienst? Én ben je op zoek naar 

een leuke, uitdagende baan? Stichting Samen Zorgen is op zoek naar nieuwe collega’s! 

De werkomgeving 

Stichting Samen Zorgen vindt ouder worden betekenisvol. Gezien en gehoord worden is voor 

iedereen belangrijk, met aandacht. Wij veranderen het alledaagse en het ongemak graag in kleine 

geluksmomenten.  

Dit doen we met warme, professionele zorg en met behandelingen en services op maat voor 

kwetsbare ouderen. We kijken naar elkaar om en denken vooral in mogelijkheden. Deskundig. Omdat 

iedereen een waardevolle oude dag met een glimlach verdient. 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 wijkteams zorg verleend aan cliënten 

woonachtig in Herveld-Andelst, Zetten, Hemmen, Indoornik, Randwijk, Heteren en Driel. 

 

Voor een nieuw op te zetten team zoeken wij voor onze locaties in Heteren en Herveld:   

Verzorgende IG voor de nachtdienst en/of slaapdienst  
Ben je helpende of leerling Verzorgende IG en geïnteresseerd in slaapdiensten? Dan kun je ook 

solliciteren! 

In deze functie ben je verantwoordelijk voor de zorg en het welzijn van de cliënten in de nachtzorg. 

De werktijden zijn afhankelijk van waar je komt te werken. Het aantal uren is bespreekbaar. Het is 

voor jou geen probleem om zelfstandig te werken. Jij pakt waar nodig de regie. ’s Nachts loop je 

controlerondes en beantwoord je zorgvragen van cliënten. Je verricht als dat nodig is verzorgende en 

verpleegtechnische handelingen volgens protocollen en afspraken uit het zorgleefplan. 

Veranderingen in situaties van cliënten rapporteer je en je neemt hierop actie. 

Aan het einde van de nacht draag je over aan de dagdienst.  

Functie-eisen 

 Diploma verzorgende IG (of verpleegkundige), eventueel aangevuld met relevante  

bijscholing op het gebied van ouderenzorg. Ben je helpende of leerling Verzorgende IG en 

geïnteresseerd in slaapdiensten? Dan kun je ook solliciteren!  

 Stressbestendig en flexibel in denken en doen; 

 Communicatief vaardig, accuraat, integer en sociaal ingesteld;  

 Je staat achter de visie van Stichting Samen Zorgen en kan deze ook uitdragen;  

 Het actief bijdragen aan de verdere ontwikkeling van Stichting Samen Zorgen 

Wat bieden wij?: 
Het betreft een dienstverband voor bepaalde tijd (met intentie tot een contract voor onbepaalde 
tijd). Een combinatie met andere diensten behoort tot de mogelijkheden. Het salaris voor een 
verzorgende IG is conform de cao VVT, inschaling in FWG 35. Verder geldt een 
onregelmatigheidstoeslag, vakantiegeld (8%) en een eindejaarsuitkering (8,33%). Stichting Samen 
Zorgen is een kleinschalige organisatie met een informele werksfeer. 



Meer informatie: 

Voor meer informatie over deze vacature kun je contact opnemen met een van de aanwezige 

teamcoaches, via de receptie van SSZ: 026-4722214.  

Reageren: 

Mail je motivatiebrief en CV naar solliciteren@stgsamenzorgen.nl  

 

Stichting Samen Zorgen vraagt standaard referenties op en een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). 
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