Verzorgende IG of Verpleegkundige Firenschat PG
Kerkrade

Uren in overleg

Wij zoeken jou...

In wijkzorgcentrum Firenschat wonen 137 bewoners. Ongeveer de helft van hen woont in een groepswoning waar
verpleeghuiszorg wordt geboden voor bewoners met dementie (PG). Er zijn 7 PG groepswoningen. Het
wijkzorgcentrum biedt een scala aan voorzieningen zoals een restaurant, een winkel, een kapsalon en een kapel.
Tevens worden er veel activiteiten geboden voor bewoners en wijkbewoners.
De locatie fungeert als wijkpunt in het kader van "Samen Leven" voor de wijk Kerkrade- West.
Kijk hier voor meer informatie over wijkzorgcentrum Firenschat.

Dit vind je leuk om te doen
Wij zoeken een verzorgende IG of verpleegkundige die werkt vanuit een persoonlijke en professionele benadering,
gecombineerd met oprechte aandacht voor de bewoner. Je hebt aandacht voor kwaliteit van leven en
zelfredzaamheid.
Je neemt je verantwoordelijkheid, bent creatief in het zoeken naar oplossingen en hebt respect voor de autonomie
van de klant. Je werkt in een klein zelfstandig team, waarin iedereen zijn eigen kwaliteiten kan laten zien en zijn
eigen rol heeft.

Hier herken jij jezelf in
Je bent in het bezit van het diploma verzorgende IG niveau 3 of verpleegkundige niveau 4
Zelfstandig, communicatief vaardig en in staat een positieve en gemotiveerde bijdrage te
leveren aan het team
Je bent bewonersgericht, werkt vraag gestuurd en bent bereid wisselende diensten te werken
conform rooster
Een verpleegkundige die naast het vervullen van de de zorgtaken ook een coachende rol invult
Je hebt een ﬂexibele instelling. Dit i.v.m. het werken met zorgleefplannen en het maken van
rapportages
Je bent als verpleegkundige uiteraard in het bezit van een geldige BIG-registratie.
Bij indiensttreding dien je een geldige VOG (verklaring omtrent gedrag) te kunnen overleggen of bereid te zijn deze
aan te vragen. De kosten van de VOG worden vergoed door MeanderGroep.
NB. In deze functie is momenteel het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen verplicht. Deze krijg je
aangeleverd bij indiensttreding.

Dit zoek jij verder in een baan
Salaris conform CAO VVT Verzorgende Plus FWG 40 (maximaal € 2.971,05 bruto per maand bij een fulltime
dienstverband) en Verpleegkundige FWG 45 (maximaal € 3.264,29 bruto per maand bij een fulltime
dienstverband). Het betreft een dienstverband voor onbepaalde tijd. Daarnaast bieden wij ontwikkel- en
doorgroeimogelijkheden. Jouw wensen staan bij ons centraal!
Je komt te werken bij de Aantrekkelijkste werkgever van (Zuid)-Limburg!

Wil je graag meer weten?
Voor meer informatie over deze leuke uitdaging
mag je contact opnemen met Silvia Hilgers,
Manager, tel: 06 417 129 48.
Vacaturenummer 2020.354

Solliciteren?
Is deze vacature de perfecte baan voor jou? Laat
ons via meanderwerk@mgzl.nl weten waarom je
deze leuke uitdaging zo graag aan wilt gaan.
Vergeet niet het vacaturenummer (2020.354) te
vermelden.
Je kunt op deze vacature solliciteren t/m 3
december 2020. De sollicitatiegesprekken vinden
plaats in overleg.

