Renée
zoekt jou

Wijkzorgcentrum Kapelhof telt 68
bewoners en biedt verpleeghuiszorg
aan mensen met dementie (PG) en
mensen met lichamelijke
beperkingen. Daarnaast ontvangen
de bewoners, woonachtig in het
woonzorggedeelte,
verzorgingshuiszorg.
De centrale gedachte is dat de bewoners
zich optimaal thuis voelen. Bewoners
leven hun eigen leven en daar waar dit
niet meer zelfstandig kan, ontvangen ze
onze ondersteuning. Begrippen als
huiselijkheid en geborgenheid staan bij
Kapelhof centraal. Familieleden, vrienden
en kennissen worden dan ook zoveel
mogelijk bij het zorgproces betrokken.
Daarnaast worden het opbouwen en
onderhouden van sociale contacten met
medebewoners gestimuleerd.
Kijk voor meer informatie over
wijkzorgcentrum Kapelhof op hun
locatiepagina.

Wij vragen
Wij zoeken een enthousiaste helpende /
verzorgende / verzorgende IG voor
locatie Kapelhof.Je bent in het bezit van
een diploma helpende / verzorgende /
verzorgende IG. Verder kun je goed
zelfstandig werken en tegelijkertijd

sta je open voor samenwerking. Je bent
initiatiefrijk, sociaal, communicatief
vaardig en hebt een goed organisatorisch
inzicht. Ook staan begrippen als
liefdevol, inleven, vertrouwen, open
communicatie en familie bij jou hoog in
het vaandel.

Wij bieden
Salaris conform CAO VVT, bruto per
maand bij een fulltime dienstverband,
salarisschaal:

... als helpende /
verzorgende / verzorgende
IG voor mevrouw Heijnens

MeanderGroep zoekt een
helpende, verzorgende,
verzorgende IG voor
Kapelhof | 16 - 36 uur per
week

FWG 25 helpende
(max. € 2397,39)
FWG 35 verzorgende
(max. € 2668,93)
FWG 40 verzorgende IG
(max € 2870,58)
Het betreft een dienstverband voor
onbepaalde tijd met een mogelijkheid tot
vervolgopleiding. MeanderGroep staat
bekend om haar ontwikkel- en
doorgroeimogelijkheden en goede
secundaire arbeidsvoorwaarden.
Bij indiensttreding kun je een geldig VOG
(verklaring omtrent gedrag)
overhandigen. De kosten van de VOG
worden vergoed door MeanderGroep.

Interesse?
De eerste sollicitatiegesprekken vinden
plaats op 6 maart om 9.00 uur. Voor
meer informatie kun je contact opnemen
met: Marc Hamers, manager tel: 06 227
866 09 E: marchamers@mgzl.nl
Ons vacaturenummer 2020.064
Om te solliciteren klik op onderstaande
knop "ik wil solliciteren".
Je kunt op deze vacature solliciteren t/m
27 februari 2020.

