VACATURE VERZORGENDE IG ZWOLLE

Type

Vacature

Organisatie

PGVZ

Locatie

PGVZ Zwolle

Werkveld

Verpleging & Verzorging en Thuiszorg

Opleidingsniveau

Niveau 3

Arbeidstijd

In overleg

Arbeidsovereenkomst

Bepaalde tijd met uitzicht op vast

CAO

Verpleging & Verzorging en Thuiszorg

Functie(s)

Vakantiewerk Verzorgende/IG niveau 3
Verzorgende IG
Verzorgende niveau 3

Publicatiedatum

28-06-2021

Reageer voor

30-07-2021

Ingangsdatum

28-06-2021

Nummer

53566

Over de locatie
PGVZ Zwolle

Functieomschrijving
Aan het werk als verzorgende IG in Zwolle? Dat kan bij PGVZ. Als verzorgende IG help je allerlei soorten zorgvragers. Denk
aan ouderen met de ziekte van Parkinson, kinderen met een fysieke beperking, mensen die vanwege een operatie tijdelijk
ondersteuning nodig hebben en alles daar tussenin. Veel afwisseling dus.
Vacature Verzorgende IG Zwolle (12-20 uur / in overleg)
Werken bij PGVZ Zwolle
PGVZ biedt thuiszorg in Zwolle en omgeving. We zijn een groeiende organisatie met kleine teams. Veel managementlagen
kennen we niet. Dat geeft jou als verzorgende IG de ruimte om net dat beetje extra tijd en aandacht aan iemand te
besteden. Omdat je samen met je team verantwoordelijk bent voor een vaste groep zorgvragers, weet je precies wat zij
nodig hebben.
Verzorgende IG bij PGVZ
Als verzorgende IG help je zorgvragers bij de dagelijkse zorg, zoals wassen, aankleden en ontbijten. Merk je dat iemand niet
goed in zijn vel zit of extra hulpmiddelen nodig heeft? Dan meld je dat in je zorgteam en bepalen jullie samen wat er moet
gebeuren. Omdat jullie als team altijd bereikbaar zijn voor zorgvragers, heb je soms bereikbaarheidsdienst.

Functie eisen
Wie ben jij?
Je hebt de opleiding Verzorgende IG afgerond of bent bijna klaar.
Je kunt inschatten welke zorg een zorgvrager nodig heeft.

Je bent in staat om de zorg rondom een zorgvrager te organiseren.
Je werkt graag samen.Je bent zelfstandig, initiatiefrijk, betrokken en sociaal.
Je vindt het leuk om mee te denken over verbeteringen.
Je houdt van uitdagingen.
Je bent flexibel.
Je woont in de omgeving van Zwolle.
Je beschikt over een rijbewijs.
Wij vragen alle nieuwe medewerkers om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG).

Inschaling
Wat bieden wij jou?
Je krijgt een arbeidsovereenkomst voor één jaar met uitzicht op een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.
Samen bepalen we het aantal uren dat je per week werkt.
Salaris en arbeidsvoorwaarden zijn conform CAO VVT (FWG 40).
Je neemt deel aan het Pensioenfonds Zorg & Welzijn.
Wil je jezelf ontwikkelen, dan kun je in overleg een bijeenkomst bezoeken of een opleiding volgen.
Je kunt gebruikmaken van diverse voorzieningen, zoals een elektrische fiets, auto, laptop en telefoon.
Met onze medewerkerspas krijg je korting bij diverse bedrijven en kun je een collectieve ziektekostenverzekering
afsluiten.
Om de kwaliteit van de zorg te waarborgen bieden wij al onze verpleegkundigen en verzorgenden een lidmaatschap
aan van V&VN (beroepsvereniging).
Nieuwe baan in coronatijd
Vind je het spannend om van baan te wisselen in coronatijd? Dat begrijpen we, maar er is gelukkig niets om je zorgen over
te maken. In de eerste weken loop je mee met een ervaren collega. Je leert PGVZ kennen, ontmoet zorgvragers en gaat in
de praktijk aan de slag. Zo groei je als vanzelf uit tot een verzorgende IG die van waarde is voor het team.

Bijzonderheden
Vacature Verzorgende IG Zwolle
Kijk voor meer informatie over PGVZ op onze website.
Solliciteren
Heb je interesse in de vacature Verzorgende IG Zwolle? We ontvangen graag je sollicitatie via de sollicitatiebutton!
Wil je meer informatie? Bel dan met Bernedien Kolk (Wijkverpleegkundige Team Zwolle), via telefoonnummer 038-3331794.
Liever je sollicitatie mailen? Dat kan via sollicitaties@pgvz.nl

Solliciteren

Marjo
Verzorgende IG | Team Zwolle
“PGVZ werkt met kleine, maar enorm gemotiveerde teams. Hierdoor heb je veel eigen inbreng en kan er snel worden
geschakeld."
Vacature Verzorgende IG Zwolle | Zorg met tijd voor elkaar (werkenbijpgvz.nl)

Online screening kan onderdeel uitmaken van de procedure. Gegevens die tijdens een screening worden verzameld,
worden niet langer bewaard dan noodzakelijk. Wij stellen reacties van werving- en selectiebureaus of headhunters op deze
vacature niet op prijs.

