De kleinschalige woonvorm de Nachtegaal van locatie Sint Joris in Oirschot zoekt tijdelijk een

Helpende (Plus)
18-24 uur per week /vacaturenummer 18.29
Heb jij wat wij zoeken?
Als Helpende heb je een afgeronde opleiding tot Helpende
niveau 2 (bij voorkeur aangevuld met de medicatiemodule)
of heb je een opleiding medewerker maatschappelijke zorg
niveau 3. Je bent zelfstandig, staat je “mannetje wel” maar
kunt ook samenwerken in een team. Je begrijpt de
gedachte achter het kleinschalig wonen en het zorgleefplan
en kan daar vorm en inhoud aan geven. Daarnaast heb je
affiniteit met dementerende ouderen, beschik je over
goede communicatieve- en sociale vaardigheden, een goed
inlevingsvermogen, ben je flexibel inzetbaar, kun je snel
schakelen en weet je prioriteiten te stellen.

Werktijden
Bij het invullen van de werktijden gaan we uit van de
wensen en behoeften van de cliënt. De werkdagen zijn
flexibel en de werktijden liggen op dit moment met name in
de ochtend en avond tussen 08:00 uur en 13:00 uur en
tussen 16:00 uur en 21:30 uur.

Kleine lettertjes
-

Een tijdelijke arbeidsovereenkomst voor een jaar
een salaris volgens CAO VVT FWG 25
(max. € 2305,18 o.b.v. 36 uur per week)

Hebben wij wat jij zoekt?
Als Helpende zorg je er samen met je team voor dat
bewoners prettig leven en goede zorg krijgen. We gaan
voor optimaal welzijn van de cliënt. Daar horen ook
basiszorg en huishoudelijke werkzaamheden bij. Je werkt
samen met familie en behandelaars vanuit het zorgleefplan,
dat uitgaat van de wensen en behoeften van de bewoner.
Je zorgt er voor dat de cliënten, maar ook familieleden zich
thuis voelen binnen de afdeling.

Hebben we een match?
Stuur dan je sollicitatie via email met c.v. onder vermelding
van vacaturenummer 18.29, voor 21 mei a.s. naar de
afdeling P&O via email: werken@joriszorg.nl Voor
inlichtingen over de vacature kan je contact opnemen met
de Zorgcoördinator van afdeling de Nachtegaal, Bas
Lemmens, via telefoonnummer:
0499-572124.

