
   
 

   
 

   

                            Vacature Verzorgende IG  

Bedrijfsprofiel 

Binnen onze nieuw op te starten kleinschalige woonvoorziening Looiwinkel te Spaubeek zijn wij op zoek 

naar meerdere verzorgende IG. 

Dit ga je doen 

- Het verlenen van zorg conform de zorgleefplannen met inachtneming van richtlijnen en protocollen. 

- De cliënten observeren en het signaleren van veranderingen in de lichamelijke en/of psychische toestand 

of in de behoefte aan zorg en/of dienstverlening. 

- Het stimuleren van cliënten tot zelfredzaamheid bij het uitvoeren van de ADL-activiteiten en het 

onderhouden van sociale contacten. 

- Medicatie toedienen en toezien op het juiste gebruik hiervan. 

- De voortgang van activiteiten en eventuele bijzonderheden in het zorgdossier vastleggen. 

- Samen met het team bouw je mee aan de kwaliteit van zorg aan bewoners met psychogeriatrische  en/of 

somatische zorgvragen. 

- Voor jou is het vanzelfsprekend om te werken vanuit een open communicatieve werkhouding waarbij 

ruimte is voor eigen ideeën, verbeteringen en feedback. 

- Binnen onze organisatie zijn er voldoende mogelijkheden om je te ontwikkelen, zoals een verkorte 

opleiding tot Verpleegkundige niveau 4. 

- Werkbegeleiderscursus. 

- Palliatieve training. 

- Klinische lessen met onderwerpen uit het vakgebied (bijvoorbeeld omgaan met familiekwesties). 

- Verdieping in verschillende aandachtsgebieden (bijvoorbeeld mondzorg, HKM, ergo, Arbo). 

 

Wie ben jij? 

- Je bent in het bezit van het MBO-diploma Verzorgende IG. 

- Je hebt een positieve en flexibele instelling. 

- Je bent besluitvaardig en initiatiefrijk. 

- Je kunt goed in teamverband werken. 

- Je bent in staat om te improviseren en weet ook grenzen te bewaken. 

- Je functioneert zelfstandig binnen de kaders van de zorgleefplannen. 



   
 

   
 

- Kernwaarden: tactisch, luistervaardig, inlevingsvermogen, geduld en doorzettingsvermogen. 

 

Wat bieden wij? 

- Een dienstverband voor onbepaalde tijd, uren in overleg. 

- Vaste nachtdienst bespreekbaar. 

- Inbreng in jouw eigen rooster. 

- 22 bewoners 18 fte medewerkers, lage overhead. 

- Werken zoals zorg bedoeld is, geen stopwatchbeleid, welzijn hoog in het vaandel. 

- Mogelijkheid voor de functie van EVV (eerst verantwoordelijk contactverzorgende). 

- De arbeidsduur bedraagt tussen de 20 en 36 uur per week. 

- De functie is ingedeeld in FWG functiegroep 35. 

- De eerst verantwoordelijke contactverzorgende (EVV) is ingedeeld in FWG 40. 

- De arbeidsvoorwaarden zijn conform CAO VVT, inclusief een aantrekkelijke vakantietoeslag en 

eindejaarsuitkering. 

 

 

Wil je aan de Slag Stuur dan een motivatie en cv voor 10 juni naar spaubeek@proteion.nl 

Soort dienstverband: Bepaalde tijd, Onbepaalde tijd, uren in overleg, weekenden/avonden in overleg. 

Het project start per 1 september 2020  www.looiwinkel.nl   

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.looiwinkel.nl/


   
 

   
 

 
 
 
 
 
 


