Wil jij ons energieke coronateam komen versterken?
Omgeving Parkstad

Uren in overleg

Wij zoeken jou...

We zitten nog altijd middenin de coronacrisis. En dat voelen we binnen Meander. De besmettingen blijven komen
en gaan, of het nu gaat om een bewoner in een verpleeghuis of wijkzorgcentrum of een medewerker in de
thuiszorg. We hebben de hulp van zorgmedewerkers hard nodig in deze tijd. Daarom zijn wij op zoek naar ﬂexibele
zorghelden (verzorgenden IG, verpleegkundigen MBO en HBO) die dáár ingezet kunnen worden waar zij het hardst
nodig zijn.
Jij bent hierbij volledig in de lead; je hebt zelf altijd de keuze wanneer je wilt werken en waar, of het nu gaat om
een ochtenddienst in de thuiszorg of een avonddienst in een van onze locaties. Herken jij jezelf hierin? En ben jij
die vliegende keep die daar kan uithelpen waar het het hardst brandt? Dan zijn wij op zoek naar jou!
Kijk hier voor meer informatie over MeanderGroep.

Dit ben jij en wil je graag doen
Je bent in bezit van een diploma Verzorgende IG of Verpleegkunde MBO/ HBO
Volg je een opleiding Verzorgende IG of Verpleegkunde dan word je ook gevraagd te reageren
Je bent de Redder in Nood
Je hebt hart voor de zorg
Extra hulp bieden bij de collega’s van MeanderGroep
Je helpt uit en ontdekt ondertussen alle leuke afdelingen binnen onze organisatie
Je breed ontwikkelen
Je bent ﬂexibel, enthousiast, je houdt van afwisseling en kunt zelfstandig werken
Daarnaast kun je goed samenwerken en vind je open communicatie belangrijk
Je hebt graag aandacht voor de klant en je werkt pro actief.

Dit zoek jij verder in een baan
Een vast contract
Diverse werkplekken binnen MeanderGroep
De hele organisatie leren kennen
Elke dag is anders
Jij bepaalt de werkuren
Werken bij de aantrekkelijkste werkgever van (Zuid)-Limburg
Verzorgende IG: salarisinschaling conform CAO VVT, FWG 40
Verpleegkundige MBO: salarisinschaling conform CAO VVT, FWG 45
Verpleegkundige HBO: salarisinschaling conform CAO VVT, FWG 50.
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.
Als verpleegkundige ben je in het bezit van BIG registratie. Uiteraard krijg je bij ons persoonlijke
beschermingsmiddelen!

Wil je graag meer weten?
Voor meer informatie over deze leuke uitdaging
mag je contact opnemen met Meander Werk, via,
tel: 045 561 61 30.
Vacaturenummer 2021.027

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 (2021.027) te
vermelden.
Je kunt op deze vacature solliciteren t/m 31
december 2021. De sollicitatiegesprekken vinden
plaats in overleg.

