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Over de locatie
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Functieomschrijving
Voor diverse wijkteams in Hengelo en Borne zijn wij op zoek naar enthousiaste collega's. We hebben behoefte aan
initiatiefnemers, meedenkers, doordenkers en aanpakkers. Professionals die van zorgen hun vak hebben gemaakt omdat
ze, net als wij, van mensen houden. Wij verlenen zorg op de Carintreggeland manier: passende zorg en individuele
ondersteuning. De klant houdt de regie, jij het initiatief. Zo bieden we onze klanten op maat gemaakte hulp en ondersteuning
die hij of zij verdient.
Onze manier van zorgen en verzorgen spreekt je aan. Je bent uit het juiste, bijzondere hout gesneden om dit echte werk
aan te kunnen. Daarom zoeken we jou.

Achter iedere voordeur een nieuwe situatie, waar je mee aan de slag moet. Daarom kan je improviseren en geniet je van
afwisseling, Je klanten houden de regie, maar jij neemt in veel gevallen het initiatief. Jij bent de eerst verantwoordelijke en
verleent zorg aan de hand van het zorgplan. Je werkt in een team, maar je verricht je werkzaamheden zelfstandig en in
overleg met je klant. Je kan goed samenwerken met andere zorgprofessionals en mantelzorgers. Je hebt humor en een
positieve levensinstelling. Je speelt een belangrijke rol in het dagelijks leven van de cliënten. Dat maakt jou bijzonder.

Jij bent
Een sterke persoonlijkheid die dit echte werk aan kan
Initiatiefrijk, flexibel, kan prima improviseren en een prima communicator
Ambitieus, zelfstandig en een uitstekende samenwerker
Humor en daadkracht

Je hebt een diploma Verzorgende IG, of bent in de afrondende fase van je opleiding

Wij bieden
Een uitdagende plek in een open, dynamisch bedrijf
Uitstekende groeimogelijkheden
Samenwerking in professionele zorgteams
Beloning volgens CAO VVT FWG 35
Goede secundaire arbeidsvoorwaarden
Alle uren zijn bespreekbaar

Bijzonderheden
Wij zijn verplicht een Verklaring omtrent gedrag (VOG) in het personeelsdossier op te nemen.

