Ben je proactief en staat kwaliteit van zorg bij jou hoog in het vaandel? Ben jij enthousiast,
energiek en kun je zowel zelfstandig als in teamverband werken? En ben je op zoek naar een
leuke, uitdagende baan? Team wijkverpleging van Stichting Samen Zorgen is op zoek naar een
nieuwe collega!
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. Het team wijkverpleging van Stichting Samen Zorgen verleent zorg en diensten bij
cliënten thuis in Herveld-Andelst, Zetten, Hemmen, Indoornik, Randwijk, Heteren en Driel.

Stichting Samen Zorgen heeft de volgende vacature:

Verzorgende IG voor team wijkverpleging 20 uur tot 24 uur per
week
Als verzorgende IG lever je begeleiding, verzorging en verpleging aan thuiswonende cliënten op
basis van zorgplannen. Je zoekt samen met de cliënt en eventuele mantelzorgers naar de beste
oplossingen om de cliënt zo lang mogelijk zelfstandig te laten wonen. Hierbij ligt de focus op het
versterken van de zelfredzaamheid en kwaliteit van leven.
Wat bieden wij:
Het betreft een dienstverband voor bepaalde tijd (met intentie tot een contract voor onbepaalde
tijd)
De functie is ingedeeld in FWG 35 van de CAO VVT.
Wie ben jij:
Je bent sensitief, betrouwbaar, neemt initiatief en denkt in oplossingen. Jij biedt een luisterend
oor, speelt in op de zorgbehoefte, maakt een praatje, maar bovenal weet jij waar iemand
behoefte aan heeft. Jij zorgt er samen met je collega’s voor dat ieder mens zichzelf kan blijven.
Je werkt samen in een team met verpleegkundigen, verzorgenden en helpenden. Daarnaast heb
je veelvuldig contact met mantelzorgers. Om samen de beste zorg te realiseren voor de
bewoners hechten wij veel waarde aan familieparticipatie. Waar mogelijk betrekken wij de
mantelzorger en overleggen waar familie een rol kan spelen in het zorgproces. Wij spelen daarop
in met als doel de kwaliteit van de zorg te verhogen.
Wat vragen wij:






in het bezit van diploma verzorgende IG, eventueel aangevuld met relevante bijscholing
op het gebied van ouderenzorg;
in staat om een actieve bijdrage te leveren aan team wijkverpleging en de verdere
ontwikkeling binnen SSZ;
enthousiast, stressbestendig, flexibel en bereid om alle diensten te werken;
communicatief vaardig, accuraat, integer en sociaal ingesteld;
in bezit van auto en rijbewijs (of ander gemotoriseerd vervoer).

Bij interesse in deze vacature:
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Just Bennis, via telefoonnummer: 0488820217.
Reageren:
Spreekt de functie je aan? Mail je motivatiebrief en CV uiterlijk 28 mei a.s. naar Leontine
Scholten, solliciteren@stgsamenzorgen.nl
Stichting Samen Zorgen vraagt standaard referenties op en een Verklaring Omtrent Gedrag
(VOG).
Kijk op www.stgsamenzorgen.nl voor meer informatie over Stichting Samen Zorgen.

