Krijg jij ook veel voldoening in het zorgen voor en werken met ouderen, en zorg jij voor díe
glimlach? Dan willen wij jou graag bij ons zorgteam!
ZorgSaam zoekt een nieuwe collega:

Verzorgende IG Seniorenkliniek
(Regio Hulst, 24 uur per week)

Jouw werkplek
Je komt, binnen het Cluster Kortdurende Klinische Ouderenzorg, te werken in onze Seniorenkliniek
in Hulst. Op de seniorenkliniek verblijven twee groepen ouderen namelijk kortdurend eerstelijns zorg
en ouderen die onder de wet langdurige zorg vallen. Het is een afdeling waar beide zorggroepen
tijdelijk verblijven .De ouderen op eerstelijns zorg blijven van enkele dagen tot enkele weken op de
afdeling .De langdurige zorg wachten op plaatsing op de juiste afdeling binnen het verpleeghuis.
Jouw werktijden zijn variabel, jouw werkdagen flexibel.

Wat ga je doen





Je verricht verzorgende handelingen en begeleiding en biedt een veilige en rustige woon-, leef- of
behandel/verblijfsomgeving. Je vertaalt de geboden zorg naar de cliënt en diens contactpersoon
en onderhoudt contacten met andere disciplines naar gelang de zorgvraag van de cliënt;
Door de meer kortdurende verblijfsduur bouw je een andere band op met cliënten dan op een
afdeling met alleen langdurige zorg en heb je veel wisselende contacten en zorgvragen;
Het fijne van het werken in deze baan is dat je eraan meewerkt om ouderen zo snel mogelijk weer
zelfstandig te maken, opdat zij spoedig weer in hun vertrouwde thuisomgeving komen. Je werkt
op een vaste locatie, waardoor je een vertrouwd gezicht wordt in onze kliniek.

Wat bieden wij





Een dienstverband voor onbepaalde tijd bij ZorgSaam, 24 uur per week;
Salaris minimaal € 1.838,58 maximaal € 2.668,93 bruto per maand op basis van een 36-urige
werkweek. Inschaling conform cao VVT functiegroep 35, op basis van opleiding en ervaring.
Inplannen werkuren volgens rooster van maandag tot en met zondag in wisselende diensten;
Doorgroei- en opleidingsmogelijkheden, zodat je niet stil blijft staan in jouw ontwikkeling;

Wat vragen wij van jou





Voor deze functie heb je minimaal een MBO diploma Verzorgende IG niveau 3;
Door de vele verschillende contacten die je hebt met collega’s en andere betrokken zorgverleners
is het belangrijk dat je collegiaal bent, flexibel en praktisch in jouw aanpak;
Jouw cliënten zijn afhankelijk van de juiste zorg die jij biedt om een spoedig herstel te bevorderen.
Kwaliteit, aandacht en vertrouwen zijn daarbij belangrijke vaardigheden.

Informatie
Wil je meer weten over de functie? Aarzel niet en neem contact op met Jan van Boven,
leidinggevende Seniorenkliniek hulst en Revalidatie via tel 0114 38 12 49 of 0630991074

Word jij onze nieuwe collega?
Stel jezelf aan ons voor en solliciteer uiterlijk 12 december 2018 met je CV en motivatie o.v.v.
vacaturenummer 2018219 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.

