Voor onze locatie Sint Joris in Oirschot, afdeling de Stroom, zijn wij op zoek naar

Verzorgende IG
Uren in overleg bespreekbaar (14 - 36 uur) – vacaturenummer 18.47
Hebben wij wat jij zoekt?

Heb jij wat wij zoeken?

Afdeling de Stroom heeft drie afdelingen met een dorps karakter
waar bewoners met psychogeriatrische en/of somatische
problematiek wonen. We zijn onlangs gestart met het project
‘kleinschalig leven’, om zo een nóg betere leefomgeving te
creëren voor onze cliënt. De afdelingen worden verdeeld in
kleinere groepen zodat we de kwaliteit van zorg en welzijn nog
beter kunnen afstemmen op onze cliënten.
We zijn op zoek naar nieuwe medewerkers die zin hebben in een
nieuwe uitdaging en pro- actief mee willen denken om dit project
vorm te geven!
We zijn een kleine organisatie waar we elkaar echt kennen en oog
hebben voor elkaar. Bij Joris Zorg hechten we waarde aan de
mening van medewerkers en vragen we daar ook vaak naar
voordat we iets doen. Zo zorgen we voor een succesvolle
samenwerking.

Als Verzorgende IG heb je een diploma op niveau 3 IG.
Je bent een aanpakker die gericht is op samenwerking met de
cliënt en neemt daarin je verantwoordelijkheid. Daarnaast ga je
de uitdaging om van kleinschalig leven een succes te maken
graag aan!

Waar ligt jouw voorkeur qua doelgroep?
Ligt je interesse in een baan met cliënten met een
Psychogeriatrische achtergrond? Dat kan! Of heb je toch meer
affiniteit met somatische cliënten? Of misschien toch de
combinatie van beide? We kijken samen welke afdeling het beste
bij je past!

Kleine lettertjes
-

Als Verzorgende IG ben je bezig met begeleidende, verzorgende
en verplegende werkzaamheden. Je bevordert de woon- en
leefsfeer, organiseert en neemt deel aan ontspanningsactiviteiten
gedurende de dag.

Werktijden
De werkdagen zijn flexibel (maandag t/m zondag).
De diensten zijn ook wisselend, je bent inzetbaar voor alle
diensten maar werkt met name tussen 07.00-23.00 uur.

-

Een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met de
intentie om dit voort te zetten.
Als je dichtbij woont dan kan je lekker op de fiets naar je
werk!
Arbeidsvoorwaarden conform CAO VVT;
Cliëntbegeleider IG salaris FWG 35

Hebben we een match?
Stuur een bericht naar werken@joriszorg.nl onder vermelding van
vacaturenummer 18.47. Wil je meer weten? Bel naar 0499572124 en vraag naar Hans van de Ven of naar team P&O.

