
Verzorgende 3-IG voor woonzorgcentrum de Werf in Neede  

Ben jij in het bezit van je diploma 3IG?  

& zoek je een nieuwe uitdaging in 2020?  

Dan zijn wij op zoek naar jou! 

De Werf is een kleine woonzorg locatie in Neede van Livio. Hier kun je zelfstandig werken, is er aandacht voor de 

individuele zorg en werken we in een klein en betrokken team. Wij zien ons als een collegiaal team waar we 

aandacht hebben voor elkaar, elkaar stimuleren om te leren zodat we individueel en als team blijven ontwikkelen.  

Wij vinden het belangrijk dat onze bewoners zolang mogelijk zelfredzaam blijven. Wij begeleiden hun hierin, waarbij 

we kwaliteit van zorg en aandacht voor de bewoners hoog in het vaandel hebben. 

Kenmerkend aan jou als verzorgende 3IG  

• Je hebt aandacht voor onze bewoners, begeleidt, stimuleert en activeert bij de dagelijkse activiteiten, 

uiteraard ter bevordering of instandhouding van zelfredzaamheid. 

• Je observeert de lichamelijke conditie van de bewoners en houdt dit bij in dossier zodat eventueel direct 

actie kan worden ondernomen ten behoeve van het welbevinden. 

• Je draagt zorg voor een goede rapportage en overdracht naar je collega’s. 

Functie eisen 

Daarnaast heb jij als verzorgende 3IG   

• Een afgeronde verzorgende 3IG opleiding.  

• Je weet hoe je verpleegtechnische handelingen en medicaties verstrekt. 

• Passie voor het helpen en verzorgen van mensen. 

• Geen probleem met werken op wisselende tijden. 

Inschaling 

Je kan rekenen op   

• Salaris van minimaal 1838,58 en maximaal 2668,93 euro op basis van 36 uur  

• Een contract voor onbepaalde tijd 

• Goede arbeidsvoorwaarden zoals besproken in de CAO VVT 

• Reiskosten van 0,27 cent per kilometer vanaf de vaste locatie naar andere locaties of naar thuislocaties  

• Tegemoetkoming voor mensen die graag fietsen 

• Onregelmatigheidstoeslagen van 22% tot 60% bovenop je uurloon 

• 202,4 vakantie uren met 35 extra bovenwettelijke uren  

• Uitstekend pensioen 

We vertellen je graag nog meer over de vacature en mogelijkheden die we bieden. Stuur je C.V. met motivatie naar 

ons toe via onderstaande link en wie weet tot snel bij Livio! Bij eventuele vragen of opmerkingen is het mogelijk 

contact op te nemen met team De Werf 06-12524633 of via R.ten.Harkel@livio.nl of t.hunneman@livio.nl 

Reageer voor 13 januari 2020. Dit is het moment, solliciteer nu, we wachten op jouw reactie. 

 

 

 


