Kleinschalig wonen de Nachtegaal in Oirschot zoekt een:

Cliëntbegeleider IG of Verpleegkundige
28 uur per week /vacaturenummer 18.34
Herintreders ook graag solliciteren!
Heb jij wat wij zoeken?

Werktijden

Ben je Verzorgende IG of Verpleegkundige? Kun je zowel
zelfstandig als in een team werken? Vind je het leuk om op
een belevingsgerichte manier te zorgen voor mensen met
dementie? En je wil actief mee bouwen aan het verder
ontwikkelen van de woonvorm en het team?
Dan zoeken we jou voor een superleuke baan in een
kleinschalige woonvorm in Oirschot, waar je de kans krijgt
om er echt te zijn voor de bewoners!

Jij werkt tussen 7.00 en 23.00 uur, meestal in diensten van
7 of 8 uur. ’s Nachts nemen de nachtcollega’s het van jou
over, maar af en toe werk jij ook een nachtje om jouw
bewoners ook in ’s nachts te leren kennen.

Ook herintreders zijn van harte welkom. Jou bieden we
eerst een opfriscursus aan, zodat je weer helemaal up to
date bent!

Kleine lettertjes
-

-

Je krijgt een tijdelijke arbeidsovereenkomst voor de
duur van een jaar, maar we hopen dat de
samenwerking daarna nog veel langer mag duren.
Als cliëntbegeleider IG krijg je een salaris volgens
CAO VVT FWG 35 (max. €2540,87).
Als verpleegkundige wordt je salaris volgens CAO
VVT FWG 40 (max. €2760,17).

Hebben wij wat jij zoekt?
Je gaat deel uitmaken van een zelfstandig team dat er
samen voor zorgt dat de 8 bewoners van jouw woning
prettig wonen, goede zorg krijgen en hun dag op een leuke
manier kunnen doorbrengen. Daarbij horen ook
medicatiebeheer, verpleegtechnische handelingen en
huishoudelijke werkzaamheden (zoals bijv. koken). Samen
met familie en behandelaars maak je een zorgleefplan, dat
uitgaat van de wensen en behoeften van de bewoner.
Daarnaast zijn de collega’s van de 4 woningen in Oirschot
er ook voor elkáár, als dat nodig is.

Hebben we een match?
Stuur dan je sollicitatie via email met c.v. onder vermelding
van vacaturenummer 18.34, voor 10 juli a.s. naar de
afdeling P&O via email: werken@joriszorg.nl. Neem voor
inlichtingen over de vacature gerust contact op met Angèle
Wijnhoven, Manager afdeling de Nachtegaal
telefoonnummer: 0499-572124.

