INTERNE VACATURE
Malderburch, Centrum voor Welzijn, Wonen en Zorg is op zoek naar een:

Verzorgende IG
1-uurs contract oproep, voorkeur nachtdienst
Bij Malderburch wonen cliënten met een somatische en psychogeriatrische zorgvraag en cliënten
die ervoor gekozen hebben om bij ons vanuit scheiden wonen/zorg te verblijven. De afdelingen zijn
ruim opgezet en er zijn grote appartementen. Het team zorgt dagelijks met veel deskundigheid,
enthousiasme en respect dat de cliënt binnen een prettige woonomgeving passende zorg ontvangt.
De functie
Als Verzorgende IG ben je verantwoordelijk voor de verzorging en begeleiding van cliënten
(lichamelijk, psychisch en sociaal) bij voorkeur in de nacht op basis van het afgesproken zorgleefplan.
Samen met je collega’s stem je de zorg af op de specifieke situatie van de cliënt en zorg je voor een
huiselijke sfeer. Daarnaast ben je medeverantwoordelijk voor het bijhouden van het zorgleefplan.

De kandidaat
• Je beschikt over een diploma verzorgende niveau 3-IG of maatschappelijke zorg niveau 3 met
de bevoegdheid tot het verstrekken van medicatie.
• Je bent in staat om de wensen en behoefte van de cliënt en de kwaliteit hiervan centraal te
stellen.
• Je kunt zelfstandig problemen signaleren, inspelen op onvoorziene omstandigheden en
maatregelen nemen om deze te beheersen.
• Je bent betrokken, denkt mee en je kunt schakelen tussen de verschillende doelgroepen.
• Je hebt de voorkeur om in de nacht te werken, maar je bent ook bereid om af en toe overdag
of ’s avonds te werken op alle afdelingen.
Wij bieden
• Een werkomgeving met een prettige werksfeer met enthousiaste en betrokken collega’s.
• Een betrokken leidinggevende die met je meewerkt in de zorg en die je uitdaagt om mee te
denken in oplossingen en je ondersteunt en faciliteert bij de uitvoering van jouw functie.
• Persoonlijke groei door de opleidingsmogelijkheden die geboden worden.
• De cao VVT is van toepassing en de functie is ingedeeld in FWG 35.
• Na een contract van 7 maanden is een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
bespreekbaar.

Ben je geïnteresseerd in deze functie, dan kun je voor 26 april 2018 schriftelijk reageren. Je brief en cv
o.v.v. vacature nummer 2018-26, kun je richten aan Rosé Deenen. Het e-mail adres is
personeelszaken@malderburch.nl. Voor informatie kun je contact opnemen met Rosé Deenen,
teamleider zorg. Zij is bereikbaar via telefoonnummer 024-3570570.

