De zorgvilla’s in Hoogeloon zijn op zoek naar een collega in de functie van:

Verzorgende IG, Verpleegkundige of
Medewerker Maatschappelijke Zorg
Maximaal 32 uur / vacaturenummer 17.105


In samenwerking met Joris Zorg biedt Zorgcoöperatie Hoogeloon
een thuis aan 14 ouderen met dementie. In de zorgvilla’s,
gesitueerd in de kern van Hoogeloon, staat het gewone
alledaagse leven centraal waarbij gewerkt wordt onder het
motto: “Zo thuis als mogelijk.”
Ook biedt de Zorgcoöperatie thuiszorg middels Zorg Thuis om de
mensen in Hoogeloon zolang mogelijk thuis te kunnen laten
wonen.






Bieden van een sfeervolle woonomgeving samen met
bewoners, familie, vrienden en vrijwilligers.
Zelfstandige functie met een grote eigen
verantwoordelijkheid, waarbij je altijd terug terecht kunt
bij een collega.
Wisselende diensten van ± 8 uur per dag inclusief
slaapdiensten.
Optimaliseren van kwaliteit van zorg en welzijn.

Heb jij wat wij zoeken?

Kleine lettertjes

Met veel positivisme lever jij een bijdrage aan het welzijn, de
dagelijkse begeleiding en verzorging van 14 bewoners met
dementie. Je streeft ernaar de bewoners een thuis te bieden in
een huiselijke, vertrouwde en veilige omgeving conform onze
visie. Hierin staan belevingsgerichte en holistische warme zorg,
bovenaan. Je bent deskundig en hebt ervaring met onbegrepen
gedrag. Daarnaast sta je open voor vragen van mantelzorgers en
voor het samenwerken met familie, vrienden en vrijwilligers. Je
hebt een goed reflectief vermogen en bent een echte teamplayer!



Hebben wij wat jij zoekt?


Bieden van begeleiding, ondersteuning en verzorging van
de bewoners, waarbij de behoefte en de
gewoonten van de bewoner op nummer 1 staan.



een contract voor een jaar waarna dit bij goed functioneren
wordt omgezet naar een vaste aanstelling;
arbeidsvoorwaarden conform CAO VVT .

Hebben we een match?
Herken je jezelf in bovenstaande, solliciteer dan vóór
13 januari 2018, wij zien er naar uit jou te verwelkomen!
Mail je motivatie en C.V. naar albert.bocker@joriszorg.nl
Indien je nog vragen hebt kunt je contact opnemen met Albert
Böcker via tel 06-10405431.

Sollicitatiegesprekken vinden plaats in week 3 van 2018.

