De locatie Vestakker in Middelbeers zoekt voor de nachtdiensten een collega voor de functie:

Cliëntbegeleider IG
12 uur per week / vacaturenummer 18.13

Hebben wij wat jij zoekt?

Zorgcentrum Vestakker is een knus verzorgings- en
verpleeghuis in het dorp Middelbeers, waar bewoners met
psychogeriatrische en somatische problemen wonen. We
werken hier vanuit de wensen en behoeften van de
individuele cliënt en geven dit zo gewoon als kan en op een
kleinschalige wijze vorm.
Als cliëntbegeleider IG voor de nachtdiensten in Vestakker
maak je deel uit van een team dat samen zorgdraagt voor
goede kwaliteit van leven van de bewoners. Daar hoort
ook een goede nachtrust bij. Tijdens de nachtdiensten werk
je zelfstandig en zorg je voor een goede nachtzorg voor de
cliënten binnen de gehele locatie.

Heb jij wat wij zoeken?
Als Cliëntbegeleider IG heb je kennis op het gebied van
verzorging en verpleging en beschik je minimaal over een
diploma op niveau 3 IG (Verzorgende IG).
Je bent een aanpakker die gericht is op samenwerking met
de cliënt en zijn netwerk en hebt een groot
verantwoordelijkheidsgevoel. Ook medicatiebeheer,
verpleegtechnische handelingen en soms enige
huishoudelijke werkzaamheden horen bij je functie. Je bent
flexibel inzetbaar, beschikt over goede sociale- en
communicatieve vaardigheden en bent in staat om
zelfstandig te werken.

Werktijden
De werkdagen zijn flexibel (maandag t/m zondag). Je werkt
vooral nachtdiensten. Om feeling te houden met je team
werk je ook een enkele diensten per jaar in de dag- en
avonddienst.

Kleine lettertjes
-

Een tijdelijke arbeidsovereenkomst voor de duur
van een jaar met de intentie tot verlenging;
Arbeidsvoorwaarden conform CAO VVT;
Cliëntbegeleider IG een salaris volgens CAO VVT
FWG 35 (min. €1767,87 – max. €2566,28 o.b.v. 36
uur);

Hebben we een match?
Stuur dan je sollicitatie via email met c.v. onder vermelding
van vacaturenummer 18.13, naar de afdeling P&O via email:
werken@joriszorg.nl.
Voor inlichtingen over de vacature kan je contact opnemen
met Helma van Woensel, manager of de afdeling P&O via
telefoonnummer tel. 0499-572124

