Wil jij werken in het leukste zorgcentrum van Vessem?
Locatie Groenendaal is op zoek naar een collega in de functie van:
Verzorgende IG / Verpleegkundige
24-28 uur per week vacaturenummer 18.02
Zorgcentrum Groenendaal is een knus dorps verzorgings- en
verpleeghuis, 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.

Ben jij degene die wij zoeken?
Je hebt kennis op het gebied van verzorging en verpleging
en beschikt minimaal over een diploma Verzorgende IG of
Verpleegkundige. Je weet een huiselijke sfeer te creëren en
je hebt affiniteit met (dementerende) ouderen. Daarnaast
ben je flexibel inzetbaar, kun je snel schakelen en weet je
prioriteiten te stellen. Je bent een collega, die actief mee
wil bouwen aan het verder ontwikkelen van het team!

Hebben wij wat jij zoekt?
Wil jij werken op een locatie met 26 bewoners en deel
uitmaken van een zelfstandig team?
Samen zorgen jullie ervoor dat bewoners prettig wonen,
warme zorg krijgen en hun dag prettig kunnen
doorbrengen. Daar horen ook medicatiebeheer,
verpleegtechnische handelingen en alledaagse
werkzaamheden bij. Je werkt samen met de familie en
behandelaars vanuit het zorgleefplan, dat uitgaat van de
wensen en behoeften van de bewoner.

Binnen Groenendaal krijg je de kans om er écht te zijn voor
de bewoners!

Werktijden
De werktijden zijn wisselend, je werkt zowel dag- als
avonddiensten en soms ook in de nachtdienst.

Kleine lettertjes
-

Een tijdelijke arbeidsovereenkomst voor de duur
van een jaar met de intentie tot verlenging;
Arbeidsvoorwaarden en salaris conform CAO VVT;
Diversen meerkeuze arbeidsvoorwaarden.

Hebben we een match?
Super! Mail je sollicitatie en C.V. onder vermelding van
vacaturenummer 18.02, dan naar werken@joriszorg.nl.
Voor meer informatie over de vacature bel je met Albert
Böcker of Angèle Wijnhoven via 0499-572124.

