Iedereen verdient een waardevolle oude dag. Een dag met een glimlach. Draag jij daar
graag aan bij? Kom dan kennismaken!

Team wijkverpleging biedt zorg en ondersteuning aan mensen in Zetten, Herveld,
Andelst, Hemmen, Heteren, Driel en Randwijk. Voor dit professionele team zijn we op
zoek naar een:

Verzorgende IG
Voor maximaal 24 uur per week
(afhankelijk van jouw beschikbaarheid)
Een dankbare baan waarin elke dag verschillend is en de cliënt centraal staat. Je
verleent warme zorg waarbij de nadruk ligt op het behouden en bevorderen van de
eigen regie.
Als verzorgende in de wijk werk je in een professioneel team aan het gezamenlijke doel:
de cliënten zo lang mogelijk thuis laten wonen. In de wijkverpleging ben jij de gast bij de
mensen thuis. Doordat cliënten vaak lang zorg ontvangen bouw je een waardevolle
band op met hen en hun naasten. Het geeft een vrij en zelfstandig gevoel om alleen op
pad te gaan, maar door het kleine en hechte team zijn er korte lijntjes om elkaar te
helpen.
Persoonlijke aandacht is binnen de organisatie dan ook erg belangrijk. Je komt in een
gemengd team van jong en oud terecht, met allerlei verschillende zorgniveaus. Geen
dag is hetzelfde en elk individu is anders, wat een mensgerichte blik vraagt.
Spreekt dit je aan? Kom dan werken bij Stichting Samen Zorgen, een kleinschalige
organisatie waar veel persoonlijke en professionele ontwikkeling mogelijk is.
Belangrijke taken en verantwoordelijkheden van een verzorgende zijn:






Je zorgt ervoor dat de kwaliteit van leven van de cliënt optimaal ondersteund
wordt. Het signaleren van veranderingen in gezondheid en welbevinden en het
uitzetten van gepaste actief is hierin een belangrijk onderdeel.
Je voert verpleegtechnische handelingen adequaat en volgens protocollen uit.
Als contactverzorgende ben jij eerste aanspreekpunt voor de cliënt en diens
naasten.
Je evalueert de zorg met de cliënt, collega’s en andere zorgdisciplines zoals een
huisarts.

Wat we van je vragen
• Een positieve en proactieve houding
• Een (bijna) afgeronde opleiding tot verzorgende IG
• Je bent flexibiel, empathisch, creatief, zelfstandig, communicatief vaardig, stabiel
en in staat om oplossingsgericht te denken.
• Je bent in het bezit van een rijbewijs en auto of brommer.
• Je kent de visie en de doelstellingen van Stichting Samen Zorgen. Je herkent jezelf
in én werkt volgens onze kernwaarden: Waardevol – Aandacht – Regie –
Mensgericht.

Wat we je bieden
• Een kleinschalig, gemoedelijk team waar oog is voor elkaar.
• Een tijdelijk contract voor de duur van één jaar met uitzicht op een vast
dienstverband.
• Reiskostenvergoeding volgens de CAO VVT.
• Fijne secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals een eindejaarsuitkering van 8,3%,
vakantietoeslag van 8% en een pensioenregeling.
• De functie verzorgende IG is ingedeeld in FWG 35 van de CAO VVT, dat betekent
een brutosalaris maximaal € 2.845,- als je fulltime werkt (36 uur). Jouw salaris
bepalen we mede op basis van jouw werkervaring en opleiding.
Over ons
Iedereen verdient een waardevolle oude dag. Een dag met een glimlach. Daarom is er
bij Stichting Samen Zorgen tijd voor een praatje en een goed gesprek. We weten wat
mensen drijft en waar mensen gelukkig van worden. Dat helpt ons om onze zorg en
ondersteuning vorm te geven. Bij ons is er oprechte aandacht en blijven we dicht bij
ieders eigen manier van leven. Hier worden mensen gezien. Cliënten ervaren bij ons dat
ouder worden betekenisvol is en houden daarbij zelf de regie. Zij beslissen hoe hun dag
eruitziet en geven zo hun leven zelf vorm. Dat zit in grote en in kleine dingen. Op eigen
kracht én met steun van naasten is er veel mogelijk.
Stichting Samen Zorgen biedt warme zorg en ondersteuning. Met onze wijkverpleging
en maaltijdservice aan huis zijn we altijd dichtbij. Is thuis wonen (tijdelijk) niet meer
mogelijk, dan bieden we graag een nieuw thuis op onze locaties Andalhof in Andelst en
Liefkenshoek in Heteren. Onze dagbesteding in Zetten biedt activiteiten en zorgt voor
sociale contacten.
Zie je het zitten?
Mail dan uiterlijk jouw motivatie en CV naar solliciteren@stgsamenzorgen.nl.
Heb je vragen? Neem contact op met Kim Lintsen, wijkverpleegkundige:
k.lintsen@stgsamenzorgen.nl. Kim is bereikbaar op maandag, dinsdag, woensdag en
donderdag.

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

