BEGELEIDERS ,VERPLEEGKUNDIGEN EN VERZORGENDEN
DIE WILLEN TERUGKEREN IN DE ZORG
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Over de locatie
Zozijn
Wil jij jouw talent inzetten in de gehandicaptenzorg en wel bij Zozijn? Dan is dit het moment om weer een stap te
zetten.
Wij zijn op zoek naar
Ondersteuners omvang dienstverband in overleg
Wat ga je doen
Afhankelijk van je voorkeur, competenties en opleiding wordt je gematcht aan een vacature binnen een van de woonlocaties
van Zozijn.
Je ondersteunt elke cliënt op een manier die past bij de persoon en zijn of haar zorgvraag. Informatie daarvoor haal je onder
andere uit het zorgplan. De werkzaamheden kunnen bestaan uit verzorgende en begeleidende taken. Je werkt hierbij
samen met je collega’s en met medewerkers uit de dienst Zorg Advies en Behandeling. Ook onderhoud je de contacten met
de ouders/verwanten van de cliënten.
Vanzelfsprekend verricht je de nodige teamtaken en neem je deel aan trainingen en overlegvormen.

Dit zijn wij
Zozijn draagt in Gelderland en Overijssel bij aan de ontwikkeling van mensen met een beperking met als doel dat ze tot
bloei kunnen komen. Cliënten maken deel uit van de samenleving. We helpen ze gebruik te maken van wat de samenleving
al biedt en stimuleren hen in wat zij de samenleving te bieden hebben. Alles draait om cliënten met hun netwerk. Vanuit een

gelijkwaardige dialoog sluiten we aan bij wat er voor de cliënt toe doet. Onze kernwaarden zijn liefdevol, vakkundig en
vindingrijk.

Herken jij je in het volgende?
Je hebt een relevante beroepsopleiding op minimaal kwalificatieniveau 3, bijvoorbeeld pedagogisch werk,
ziekenverzorging, verzorgende IG, de MZ, MDGO ,SPH, HBO-V of (Z)verpleegkunde.
Je hebt affiniteit met de zorg.
Je hebt een reflecterend en relativerend vermogen.
Je bent bereid om ook te werken op onregelmatige tijden, ook avonden en weekenden.

Dit bieden wij
Jouw salaris is afhankelijk van je functie en werkervaring FWG 35 - FWG 45
Jouw contracturen stellen we samen vast.
Uiteraard ontvang je onregelmatigheidstoeslag, vakantiegeld en een eindejaarsuitkering
We bieden leerzame werkplekken waardoor jij kan groeien als zorgprofessional
We zorgen er voor dat je de trainingen kunt volgen die nodig zijn, zodat je jouw werk (weer) optimaal kunt uitvoeren.

Procedure
Graag zien we je reactie tegemoet. We gaan zo snel als mogelijk in gesprek !
Voordat we overgaan tot een aanstelling referenties opgevraagd bij de eerdere werkgevers, tevens vragen we om een
“verklaring omtrent gedrag”.

We spreken elkaar

