Voor meerdere zorgteams zoeken wij
een:

Eerst
Verantwoordelijk
Verzorgende
(in opleiding)

Wij bieden
•
•
•

•

Intramuraal: 20 tot 28 uur
Extramuraal: 20 tot 24 uur

•
•

Wat ga je doen?
Je verzorgt, begeleidt en verpleegt cliënten
met somatische en/of psychische
problematiek, zoals psychogeriatrische
cliënten. Je verricht verpleegtechnische
handelingen. Je stelt in overleg met de
cliënt en/of familie het zorgplan op. Je
coördineert en bewaakt de zorgverlening.
Ook kan sprake zijn van het geven van
intensieve begeleiding aan cliënten, zoals
psychosociale begeleiding in een terminaal
stadium.

Wij vragen
Je bent in het bezit van het diploma
Verzorgende niveau 3 IG met de
specialisatie EVV. Of je bent bereid om de
opleiding EVV te volgen.

•

Dankbare cliënten
Prettige werksfeer
Salaris volgens CAO VVT FWG 40, indien
je in bezit bent van diploma EVV. Als
verzorgende 3 IG in opleiding tot EVV-er
start je in FWG 35.
Een contract voor een jaar met de
mogelijkheid tot verlenging
We werken met een digitaal rooster
waarin je je voorkeur kunt aangeven
Volop ruimte voor persoonlijke
ontwikkeling via e-learning en interne
cursussen
Mogelijkheid om een opleiding te volgen,
zoals een BBL Verpleegkunde niveau 4

Interesse?
Wil je meer weten over deze functie? Neem
dan contact op met Liesbeth van Uunen,
coördinator Zorg (intramuraal) of met
Carina van Dijk, coördinator Zorg
(extramuraal). Zij zijn bereikbaar via
telefoonnummer 0252- 576500.

Solliciteren
Graag ontvangen we je sollicitatiebrief met
CV per e-mail: hr@hozo.nl. Je krijgt binnen
een week een reactie.

Bij indiensttreding vragen wij je om een
Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). Deze is
Cliëntgerichtheid staat bij jou hoog in het
aan te vragen bij de gemeente waar je
vaandel. Je bent flexibel en proactief.
ingeschreven staat. Een VOG geeft aan dat
Je kan goed zelfstandig werken en besluiten
jouw gedrag geen belemmering vormt voor
nemen, en je levert een bijdrage aan de
deze functie. De VOG wordt vergoed.
samenwerking in het team.

