Vacature

Verzorgende IG voor de thuiszorg

Passie voor de thuiszorg?

Wie ben jij?

Voor de Thuiszorg zoeken wij een Verzorgende IG die

Je bent een enthousiaste, creatieve, betrokken en

op het gebeid van welzijn en zorg een professionele

proactieve collega met oog voor anderen. Je staat

bijdrage levert aan onze cliënten die buiten de

klaar voor onze cliënten en hun familie en weet een

Wulverhorst wonen. Ben jij een zelfstandige

vertrouwelijke en professionele relatie met hen op

Verzorgende IG met passie voor de thuiszorg.

te bouwen. Je werkt zelfstandig binnen het team,

En kun jij je vinden in onze kernwaarden: deskundig,

maar vindt een goede afstemming belangrijk en

hartelijk en dichtbij? Dan zoeken wij jou!

zoekt dus de samenwerking actief op.

Deskundig

Wat wij bieden

•

Je hebt een MBO-3 diploma Verzorgende IG.

•

Een flexibel contract, aantal uren nader te bepalen.

•

Je kunt zowel zelfstandig als in teamverband

•

Een uitdagende werkomgeving met

werken.

betrokken collega’s.

•

Je durft beslissingen te nemen.

•

Een baan met ontwikkel- en groeimogelijkheden.

•

Je bent flexibel inzetbaar.

•

Een salaris conform CAO VVT, afhankelijk van
opleiding en ervaring.

Hartelijk
•
•

Je hebt passie voor de zorg en affiniteit

Meer informatie en reageren

met de doelgroep.

Voor meer informatie over deze functie kun je

Je maakt gemakkelijk en graag contact met

contact opnemen met één van de Coördinerend

cliënten en collega’s.

Wijkverpleegkundigen, zij zijn bereikbaar via telefoonnummer 0348-562 214. Voor informatie over het

Dichtbij

sollicitatieproces kun je contact opnemen met

•

Je staat naast de cliënt.

Petra Burger, HR adviseur via 0348 -562 214.

•

Je hebt ervaring in de zorg.
Heb je belangstelling voor deze vacature dan

Wat ga je doen?

ontvangen we je motivatiebrief en cv graag via

Het ene moment ondersteun en verzorg je de cliënt,

sollicitatie@wulverhorst.nl

het andere moment onderhoud je het contact met
familie of mantelzorgers. Je stimuleert de zelfredzaamheid van de cliënten en je signaleert en rapporteert
bijzonderheden op het gebied van gezondheid,
welbevinden en huishouding.

Klik hier om te solliciteren!

