Verzorgende
niveau 3 IG
Extramuraal,
12 - 20 uur per week

Wij vinden het belangrijk dat je affiniteit
hebt met cliënten met dementie.
Verder beschik je over goede
communicatieve vaardigheden. Je bent
flexibel, collegiaal en proactief. Je kunt
zelfstandig werken.

Wij bieden

Kom jij ons team versterken? Dan bieden
wij jou:
• Dankbare cliënten
Samen met je collega’s ben je
• Prettige werksfeer
verantwoordelijk voor het verlenen van
• Salaris volgens cao VVT, FWG 35
dagelijkse zorg aan onze cliënten,
• Een contract voor een jaar met de
gebaseerd op de afspraken die gemaakt zijn
mogelijkheid tot verlenging
in het Zorgplan. Je levert met plezier en
• Flexibele werktijden
toewijding een professionele bijdrage aan
• Volop ruimte voor persoonlijke
het welbevinden van de cliënten:
ontwikkeling via e-learning en interne
cursussen
• je verricht zelfstandig ADL• Mogelijkheid om door te stromen naar
werkzaamheden en zorgtaken conform
een leerwerkplek, zoals een BBL
het zorgplan,
Verpleegkunde niveau 4
• je verricht eenvoudige
verpleegtechnische handelingen conform
het zorgplan,
• je signaleert en rapporteert
Wil je meer weten over deze functie? Neem
bijzonderheden,
dan contact op met Carina van Dijk,
• je registreert de verleende zorg in het
coördinator Zorg (extramuraal) via
zorgdossier,
telefoonnummer 0252 – 576 500.
• je neemt deel aan cliëntbesprekingen,
• je signaleert wijzigingen met betrekking Bij indiensttreding vragen wij je om een
tot de gezondheidstoestand van de
verklaring omtrent gedrag (VOG). Deze is
cliënt, rapporteert deze aan de EVV-er
aan te vragen bij de gemeente waar je
en doet voorstellen voor aanpassing van staat ingeschreven. Een VOG geeft aan dat
het zorgplan.
jouw gedrag geen belemmering vormt voor

Wat ga je doen?

Interesse?

Wij vragen

deze functie. De VOG wordt door ons
vergoed.

Je bent in het bezit van het diploma
Verzorgende niveau 3 IG.

Solliciteren

Cliëntgerichtheid staat bij jou hoog in het
vaandel. Je hebt ervaring in het werken met
kwetsbare ouderen en bent in staat je eigen
werk inhoud te geven.

Ben je enthousiast en aantoonbaar
gekwalificeerd voor deze functie?
Dan ontvangen wij jouw sollicitatie graag
via hr@hozo.nl. Binnen een week ontvang je
een reactie.

