Renée
zoekt jou...

In wijkzorgcentrum Dokter Calshof
leven 65 bewoners. Er zijn 5
woonvormen waar verpleeghuiszorg
wordt geboden aan 33 mensen met
dementie. De overige 32 bewoners
ontvangen verzorgingshuiszorg in
het woonzorggedeelte en hebben
ieder een eigen appartement.

en die aﬃniteit heeft met dementie en
onbegrepen gedrag. Daarnaast ben je
handig met IT-hulpmiddelen en met het
elektronisch klantendossier. Je beschikt
uiteraard ook over een geldige BIGregistratie. 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
aanvraag worden vergoed door
MeanderGroep.

Meer informatie over
wijkzorgcentrum Dokter Calshof vind
je in hun locatiepagina.
De centrale gedachte is dat de bewoner
zich optimaal thuis voelt. Bewoners leven
hun eigen leven en daar waar dit niet
meer zelfstandig kan, ontvangt men
ondersteuning. Begrippen als eigen
kracht, eigen regie, veilig wonen,
huiselijkheid en geborgenheid staan
centraal. Familieleden, vrienden en
kennissen worden zoveel mogelijk bij het
zorgproces betrokken. Ook het opbouwen
en onderhouden van sociale contacten
met medebewoners wordt gestimuleerd.
Als verzorgende IG of
verpleegkundige ben je een
zelfstandig werkzame kracht, die
bewoners persoonlijk terzijde staat.
Daarnaast ben je verantwoordelijk
voor de algemene
verzorging/begeleiding en het
welzijn van de bewoners op de PGafdeling. Je bent inzetbaar in alle
voorkomende diensten. Je beschikt
over een ﬂexibele instelling en bent
in staat een positieve bijdrage te
leveren aan het team.

Wij vragen
Je bent in het bezit van een diploma
Verzorgende IG niveau 3 of
Verpleegkundige niveau 4. Verder
ben je proactief, daadkrachtig,
innovatief, coachend,
ontwikkelingsgericht en zelfsturend. Je
bent iemand die verbeteringen en
veranderingen kan initiëren en
implementeren en je komt zelf ook met
ideeën. Wij zoeken iemand die bekend is
met belevingsgericht werken

... als verzorgende IG |
verpleegkundige voor de
heer Heijnens

Wij bieden
FWG 40 voor verzorgende IG niveau 3
(max. € 2.870,58 bruto per maand bij
een fulltime dienstverband. FWG 45 voor
Verpleegkundige niveau 4 (max. €
3.153,90 bruto).
We bieden een contract voor
onbepaalde tijd en de uren zijn in
overleg.

MeanderGroep zoekt
verzorgende IG |
verpleegkundige | uren in
overleg

MeanderGroep staat bekend om haar
ontwikkel- en doorgroeimogelijkheden en
goede secundaire arbeidsvoorwaarden.
We behoren niet voor niets al 3 jaar op rij
tot de aantrekkelijkste werkgevers van
(Zuid-)Limburg.

Interesse?
Voor meer informatie kun je contact
opnemen met Anneke Kaczmarek,
manager via T:06 227 867 73, E:
annekekaczmarek@mgzl.nl
Ons vacaturenummer 2020.057.
Om te solliciteren klik op onderstaande
knop "ik wil solliciteren".
De sollicitatiegesprekken vinden plaats in
overleg.
Je kunt op deze vacature solliciteren t/m
21 februari 2020.

