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Over de locatie
Beekbergen

Wij zoeken jou!
Vérian Thuiszorg zoekt een nieuwe collega voor team Beekbergen!
Heb jij het hart op de juiste plaats? Wil je met aandacht voor je cliënten alleen de allerbeste zorg leveren? En ben jij:
Helpende Niveau 2
Uren in overleg | Voor de avond en weekenden
Wat ga je doen?
Je verricht begeleidende en verzorgende taken bij cliënten thuis
Je zorgt er voor dat de zelfredzaamheid van de cliënt zoveel mogelijk wordt gestimuleerd of op hetzelfde niveau
wordt gehouden
Je bent eerstverantwoordelijk in laag complexe cliëntsituaties
De zorg die je verleent, richt zich op minder validen, (chronisch) zieken, ouderen en cliënten in de terminale fase

Wie ben je?
Je hebt een MBO diploma Helpende (niveau 2) of vergelijkbaar
Je bent bevoegdheid tot het aanreiken van medicatie (Let op, dit is een pré!)
Je bent collegiaal en hebt teamspirit
Je kunt goed samenwerken en stimuleert en motiveert zowel klanten als collega’s
Je hebt het vermogen om problemen binnen het takenpakket zelfstandig op te lossen
Je beschikt over goede sociale vaardigheden en kunt je zowel mondeling als schriftelijk goed uitdrukken
Je hebt je kennis en vaardigheden onderhouden d.m.v. (bij)scholingstrajecten
Je kunt een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) overleggen

Je bent in het bezit van een geldig rijbewijs en hebt de beschikking over een auto

Wat bieden wij?
Een afwisselende baan in een inspirerende, innovatieve organisatie die jou de mogelijkheid biedt om op een
verantwoorde manier zorg te verlenen
Uitgebreide scholingsmogelijkheden; de mogelijkheid om een opleiding tot Verzorgende IG te volgen
Een baan waarin jij bijdraagt aan de zorg voor de toekomst
Een contract voor de duur van 1 jaar
Uren in overleg. We gaan graag met jou in gesprek wat jouw wensen zijn
Een salaris volgens cao VVT FWG 25

Bijzonderheden
Wie zijn wij?
Bij Vérian leveren we dagelijks met 1500 collega’s een waardevolle bijdrage aan het welzijn van onze cliënten. Daarbij
maakt het niet uit welke functie je vervult of in welk team je zit. Met elkaar leveren we de beste zorg bij onze cliënten thuis.
Met als uitgangspunt dat onze cliënten zoveel mogelijk hun eigen leven kunnen leiden en de zorg en ondersteuning krijgen
die bij hun past.
Vérian is een van de grootste thuiszorgorganisaties in de regio en biedt alle vormen van thuiszorg, van huishoudelijke
ondersteuning tot (specialistische) verpleging en verzorging. Werken in de thuiszorg betekent flexibel werken in wisselende
diensten.
Wil jij ook bijdragen aan de zorg voor de toekomst?
Nadere informatie is verkrijgbaar bij Pam ter Steeg, manager Zorg & Welzijn. Telefoonnummer 06-52745029.
Ben je enthousiast geworden? Solliciteer dan via de knop 'sollicitatie' hieronder.
Let op, internetsearch kan deel uitmaken van de selectieprocedure.
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

