Vacature verzorgende IG (VIG), 16 – 24 uur, in het team extramuraal - Bilthoven

Wij zijn op zoek naar een verzorgende individuele gezondheidszorg niveau 3, met het hart op de
goede plek en een mentaliteit van aanpakken, voor de senioren in onze bijzondere leefgemeenschap.
Mensen richten hun leven op hun eigen manier in, in een huur- of koopappartement op ons
landgoed en hebben daarbij soms professionele en liefdevolle zorg nodig. Jij bent de persoon die hen
ondersteunt zo goed mogelijk zelf de regie te voeren. Je gaat werken in het team extramuraal.
Bijzonder aan het extramurale team is dat je niet naar buiten hoeft omdat alle appartementencomplexen via corridors met elkaar verbonden zijn, met elkaar en met Huize Het Oosten. Je werkt in
de wijk zonder veel te hoeven reizen en hebt intensief contact met je collega’s.

Wat ga je doen?
-Je biedt goede zorg aan onze bewoners, volgens het zorgplan
-Je rapporteert zorgvuldig en volledig in het geautomatiseerde zorgplan ONS
-Je kunt signalen van zorgvraagveranderingen goed herkennen
-Je onderhoudt contact met familieleden en mantelzorgers
-Je werkt goed samen met collega’s, vrijwilligers en mantelzorgers
-Je draagt bij aan kwaliteitsverbeteringen in je team

Wat vragen we van je?
-Een positieve instelling en flexibiliteit
-Kennis willen nemen van en respect voor de maçonnieke waarden
-Initiatief tonen en communicatief zijn
-Een afgeronde opleiding VIG, niveau 3.

Wat bieden wij jou?
-Marktconforme salariëring (CAO VVT FWG 35)
-Een werktelefoon
-Een inspirerende werkomgeving waarin ontwikkelen en leren centraal staan
-Gunstige secundaire arbeidsvoorwaarden (collectieve zorgverzekering, jaarcontract,
pensioenregeling, roostering in goed overleg)

Interesse?
Stuur je motivatie en CV naar Wilma van Eijk, weijk@huizehetoosten.nl, wij zorgen voor een vlotte
procedure.
Inhoudelijke vragen of een dagje meelopen?
Bel Wilma via het algemene telefoonnummer 030-2744600, zij beantwoordt met plezier al je vragen.

Over Huize het Oosten
Huize Het Oosten biedt de gelegenheid volledig onafhankelijk en vrij te wonen op een unieke
woonlocatie. In een inspirerende gemeenschap, gebaseerd op de maçonnieke waarden, kan men
het leven naar eigen wens vormgeven. Mocht het nodig zijn dan is er professionele en liefdevolle
zorg nabij.

