Team Joris Thuis Oirschot 1 zoekt een nieuwe collega in de functie van:

Wijkziekenverzorgende of Verpleegkundige in de Wijk
12-16 uur per week / vacaturenummer 17.100
Wie bij Joris Thuis werkt, verzorgd en begeleid
thuiswonende ouderen in samenwerking met hun
(familiaire) netwerk en ondersteunende diensten. Het
zorgplan is hierbij leidend en gericht op de individuele
behoeften van de cliënten.
De medewerker is verantwoordelijk voor een actueel
zorgplan en professionele informatieoverdracht, zodat de
kwaliteit van zorg blijft gewaarborgd.

Jij hebt vast wat wij zoeken!?
-

-

Minimaal een afgeronde opleiding Verzorgende IG;
Je kunt zelfstandig werken maar weet ook de
samenwerking te vinden met collega’s, cliënten en
verwanten;
Je beschikt over een rijbewijs en auto;
Je hebt een flexibele en oplossingsgerichte werkhouding;

Joris Zorg heeft vast wat jij zoekt!?
Je komt te werken in een zelfsturend team dat werkt binnen een
dynamische omgeving waarin jouw kwaliteiten tot hun recht
komen, en de mogelijkheid bestaat om jezelf verder te
ontplooien. De thuiszorgbranche is altijd in ontwikkeling en juist
dat maakt het beroep als thuiszorgmedewerker aantrekkelijk en
uitdagend. Maar het allermooiste is en blijft toch dat jij het
verschil kan maken in het leven van een zorgbehoevende.

Werktijden
De werkdagen en tijden zijn flexibel (ochtend/avond/weekenden).
Verpleegkundigen werken naast reguliere diensten ook
bereikbaarheidsdiensten.

Aanvullende informatie
- Een arbeidsovereenkomst voor de duur van een jaar met
de intentie om dit voort te zetten;
- Salaris Wijkziekenverzorgende: FWG 40, max €2760,17
( salaris o.b.v. 36 uur per week);
- Salaris Verpleegkundige in de Wijk, FWG 45, max €3032,60
(salaris o.b.v. 36 uur per week)

Hebben we een match?
Mail je sollicitatie met CV onder vermelding van vacaturenummer
17.100 voor 10 januari a.s. naar werken@joriszorg.nl.

Meer informatie over de vacature?
Neem snel contact op met Joris Thuis Team Oirschot 1:
Joyce van Rooij via 0613294231
Conny Emmen via 0611641961
Lieke Persoons via 0640166215

