‘Wil jij bepalen wanneer je werkt en houd je van afwisseling? Dan is de Flexpool van ZorgSaam
iets voor jou!’

ZorgSaam Ouderenzorg is op zoek naar:

Flexibel inzetbaar personeel (FLIP)
(Regio Zeeuws Vlaanderen, uren in overleg)

Jouw baan
Je bent werkzaam als woonzorgmedewerker of verzorgende. Je bent niet gekoppeld aan een vast
team. Dit betekent ook dat je geen taak krijgt toegewezen in het kader van resultaatgericht werken. Dit
geeft je als medewerker meer vrijheid in het werken met verschillende doelgroepen, op verschillende
locaties en met flexibele werktijden. Verstoringen in het vaste rooster worden zo veel als mogelijk
opgelost door inzet van medewerkers uit de flexibele pool. Het kan dan gaan om de vervanging van
een medewerker die ziek is voor 1 dienst of voor een langere periode, zoals bij zwangerschapsverlof.
Je blijft verantwoordelijk voor kwalitatief goede zorg, maar je neemt bijvoorbeeld niet deel aan MDO
en familiegesprekken

Dit bieden wij





Een dienstverband voor onbepaalde tijd, uren in overleg;
Salaris en inschaling conform cao VVT op basis van opleiding en ervaring;
Bij de flexpool behoren alle diensten tot de mogelijkheid m.u.v. nachtdiensten. Coördinatie van
de pool ligt bij Zeeuwse Zorgmensen, als medewerker kom je in dienst van ZorgSaam
Zorggroep Zeeuws-Vlaanderen;
Reiskostenvergoeding conform cao met als extra vergoeding de kosten voor reizen via de
Westerscheldetunnel of Liefkenshoektunnel.

Dit ben jij
Ben je in het bezit van een MBO diploma Zorg & Welzijn niveau 2 of een diploma Verzorgende IG
of ben je studerend in deze richting? Heb je hart voor de zorg? Kom jij de vaste teams ondersteunen
bij afwezigheid van een vaste medewerker? Hierdoor kunnen de cliënten van ZorgSaam altijd rekenen
op de zorg die zij nodig hebben. Als medewerker in de flexpool lever jij dus een belangrijke bijdrage
aan de continuïteit van de zorg. Wij zoeken medewerkers die ondernemend zijn, zich makkelijk
kunnen aanpassen in een team, creatief zijn, snel inzicht hebben in een situatie en initiatief nemen.

Informatie
Wil je meer weten over de functie? Aarzel niet en neem contact op met Zeeuwse Zorgmensen via tel
0115-820212.

Overtuigd?
Wacht niet te lang en solliciteer met je persoonlijke motivatie en een CV o.v.v. vacaturenummer
2018150 per e-mail naar solliciteren@zzv.nl
De vacature wordt tegelijkertijd in- en extern geplaatst, waarbij bij gebleken geschiktheid interne kandidaten een
voorrangspositie hebben ten opzichte van externe kandidaten.

