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

Voor locatie Liefkenshoek zijn we op zoek naar een:

Verzorgende IG
Voor 16 - 24 uur per week
Geen dag is hetzelfde. Als Verzorgende IG ben jij verantwoordelijk voor een
betekenisvolle dag voor bewoners. Jouw rol is om de dag met een lach af te kunnen
sluiten. Zowel voor bewoners als voor collega’s én natuurlijk voor jezelf!
Belangrijke resultaten voor een Verzorgende IG zijn:
-

Een lach op het gezicht van een bewoner
Waardevol contact met familie en verwanten

Wat we van je vragen
 Je bent in het bezit van het diploma Verzorgende IG;
 Je hebt affiniteit met de ouderenzorg;
 Je bent bereid om wisselende diensten te werken, dus ook in
de weekenden en avonden;
 Je bent leergierig en wilt jezelf graag ontwikkelen;
 Met jouw specifieke kennis en kwaliteiten, lever je een bijdrage aan jouw team;
Wat we je bieden
Uiteraard ontvang je een mooi salaris, passend bij jouw kennis en ervaring. Deze functie
wordt gewaardeerd volgens FWG 35 (cao VVT), minimaal €1.960,- en maximaal €2.845,bruto per maand op basis van 36 uur. Afhankelijk van jouw rooster heb je ook recht op
onregelmatigheid toeslag, want je werkt flexibel.
Je komt terecht in een warm team, met collega’s om van te leren, mee samen te werken
en vooral ook plezier mee te maken. Vind je het leuk om je verder te ontwikkelen? We
bieden mogelijkheden voor persoonlijke ontwikkeling in de vorm van training(en),
opleiding en coaching.
Secundaire arbeidsvoorwaarden gaan bijvoorbeeld over reiskosten, pensioenopbouw,
een eindejaarsuitkering van 8,33%, vakantiedagen en vakantiegeld.
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 jouw motivatie en CV naar solliciteren@stgsamenzorgen.nl.
Hebben we nou per ongeluk niet alles in deze vacature staan, dan heb je vast een hele
prangende vraag! Neem dan contact op met Marike Bovens. Zij is bereikbaar op
maandag tot en met donderdag op het volgende telefoonnummer: 06 82 57 50 70
Stichting Samen Zorgen vraagt standaard referenties op en een Verklaring Omtrent
Gedrag (VOG).

