Vacature:
Verzorgende-IG voor 24-28 uur
Ben jij de enthousiaste en deskundige Verzorgende IG die in staat is om het beste uit jezelf en
anderen te halen? Ben jij de frisse wind die van nature in kansen en mogelijkheden denkt en die
vooral gedreven is om samen met onze bewoners en hun naasten een fijne woonomgeving te
creëren? Dan zoeken we jou!
Huize Weltevrede is een kleinschalig woonboerderij voor ouderen op een prachtig locatie net buiten
Zandhuizen. Met elkaar bieden en dragen wij zorg voor de bewoners op het gebied van wonen, zorg
en welzijn.
Wat ga je doen?
Als verzorgende IG verleen je dagelijks zorg aan onze bewoners waarbij kwaliteit, leefplezier en een
veilige leefomgeving voorop staan. Je vertaald de individuele wensen, behoeften in de individuele
zorgplannen. Daarnaast verricht je zorgtaken, huishoudelijke taken en voert voorbehouden
handelingen uit.
Wat vragen wij van je:
Je hebt affiniteit met ouderen op het gebied van dementie en somatische zorg. Door jou positieve
benadering ben je in staat om mensen te stimuleren in hun zelfredzaamheid
en te ondersteunen, te adviseren bij hun dagelijkse activiteiten op gebied van zorg en welzijn.
Verder:
• Je kunt een zorgplan opstellen en rapporteert volgens de vier domeinen uitgaande van de
individuele wensen en behoefte van de bewoner.
• Je begeleid en stimuleer de bewoners bij het uitvoeren van ADL-activiteiten zoals opstaan,
aan- en uitkleden, toiletgang, wassen, eten, bewegen en uiterlijke verzorging.
• Je biedt structuur in het dagprogramma en creëert een huiselijke sfeer samen met de
bewoners.
• Je begeleid de bewoner bij het onderhouden van het sociale netwerk.
Wij vragen:
• Je bent minimaal in het bezit van het diploma verzorgende-ig niveau 3.
• Je voelt je verantwoordelijk voor de kwaliteit waar Huize Weltevrede voor staat.
• Je hebt een positieve levenshouding.
• Je beschikt over voldoende digitale vaardigheden.
• Je bent bereid om in wisselende dienste te werken, dag, avond, nacht en weekenden.
• Verklaring Omtrent Gedrag (VOG).
Wij bieden:
• Leuke collega’s in een klein, gezellig en collegiaal team.
• Landelijke werkplek
• Salaris en arbeidsvoorwaarden conform de CAO-VVT.
Interesse?
Stuur een mail naar info@huize-weltevrede.nl met je cv en motivatiebrief t.a.v. Jenny Hilhorst. Wil je
eerst meer informatie over deze functie dan kun je contact opnemen met Tineke Lautenbach, 0651976368. De arbeidsovereenkomst is voor eerste instantie voor de duur van een jaar, met de
mogelijkheid tot een dienstverband voor onbepaalde tijd.

