‘Zoek jij een baan waarin je de kans krijgt je verder te ontwikkelen? Dan willen wij jou graag bij
ons zorgteam!’
ZorgSaam Ouderenzorg is op zoek naar een:

Woonzorgmedewerker
(Regio Oostburg, uren in overleg)

Jouw werkplek
Je komt, binnen het cluster Langdurige Zorg, te werken op locatie de Stelle in Oostburg, één van
onze woonzorgcentra in Zeeuws-Vlaanderen. Wij bieden kleinschalige woonvormen voor ouderen met
een psycho-geriatrische- en somatische zorgvraag. Jij biedt verzorging op de afdeling Klaverblad.
We werken met resultaat-verantwoordelijke teams vanuit de visie ‘Zo thuis als mogelijk’ en zorgen
voor een veilige woonomgeving met de juiste ondersteuning. Als woonzorgmedewerker werk je
samen in een team. Je werktijden zijn variabel, je werkdagen flexibel.

Jouw baan






In de dagelijkse verzorging richt je je met name op het welzijn van de cliënt;
Je ondersteunt de cliënten met dagelijkse dingen, zoals wassen, aankleden, eten en andere
dagelijkse activiteiten;
Je verricht huishoudelijke taken en helpt je collega’s in begeleiding van de cliënten hierin;
Het fijne van het werken in deze baan is dat je veel afwisseling en vrijheid hebt.

Dit bieden wij






Een dienstverband voor onbepaalde tijd; de uren zijn te bepalen in overleg.
Salaris minimaal € 1.747,66 en maximaal € 2.397,39 bruto per maand op basis van een 36-urige
werkweek. Inschaling conform cao VVT functiegroep 25, op basis van opleiding en ervaring;
Doorgroei- en opleidingsmogelijkheden, die jou beter maken of verder helpen groeien in jouw
werk.
Reiskostenvergoeding conform cao met als extra vergoeding de kosten voor reizen via de
Westerscheldetunnel of Liefkenshoektunnel.

Dit ben jij





Voor deze functie heb je minimaal een MBO diploma Zorg en Welzijn niveau 2;
Je werkt vaak wisselende diensten, daarom is het belangrijk dat je flexibel bent.
Je hebt een collegiale instelling en bent praktisch in je aanpak.
Jouw cliënten zijn afhankelijk van de zorg die jij biedt. Kwaliteit, aandacht en vertrouwen zijn
belangrijke vaardigheden met als doel het welzijn van de cliënten altijd voorop te stellen.

Informatie
Wil je meer weten over de functie? Aarzel niet en neem contact op met Ronnie de Neve,
leidinggevende ZWO via tel: 06 10 60 47 36.

Overtuigd?
Wacht niet te lang en solliciteer met je persoonlijke motivatie en een CV o.v.v. vacaturenummer
2018182 per e-mail naar solliciteren@zzv.nl. We zien je sollicitatie graag tegemoet!

De vacature wordt tegelijkertijd in- en extern geplaatst, waarbij bij gebleken geschiktheid interne kandidaten een
voorrangspositie hebben ten opzichte van externe kandidaten.

