Helpende plus
Wie zijn wij?
Zorgcentrum St. Franciscus is een zelfstandig verpleeg- en verzorgingshuis, gelegen
in het centrum van Gilze. Het verzorgingshuisgedeelte bestaat uit 28
verzorgingshuisplaatsen, 6 verpleeghuisplaatsen en 4 zorghotelkamers. In het
verpleeghuisgedeelte bevinden zich 35 verpleeghuisplaatsen PG in de vorm van
kleinschalig wonen. Op het terrein van het zorgcentrum bevinden zich tevens 78
gekoppelde zorgwoningen/aanleunwoningen, waaraan thuiszorg wordt geleverd. Er
wordt ook extramurale zorg aangeboden in de vorm van Volledig Pakket Thuis,
wijkalarmering en tafeltje-dek-je. Daarnaast beschikt St. Franciscus over een
Dagverzorging PG voor extramurale cliënten.
St. Franciscus heeft een eigen productiekeuken waar dagelijks verse maaltijden
worden bereid ten behoeve van de intramurale en thuiswonende cliënten.
Bij zorgcentrum St. Franciscus zijn ongeveer 125 medewerkers werkzaam, zij
worden bij een groot aantal activiteiten ondersteund door ongeveer 125 vrijwilligers.
Wat zoeken wij?
Bij Zorgcentrum St. Franciscus kijken wij uit naar nieuwe enthousiaste helpenden
plus voor de diverse teams. Als medewerker van de zwerfdienst verricht je
ondersteunende werkzaamheden bij de zorgverlening aan de bewoners van St.
Franciscus.
Wat zijn je taken en verantwoordelijkheden?
 Je verleent basiszorg aan cliënten in niet-complexe zorgsituaties.
 Je assisteert en ondersteunt verzorgenden bij de verzorging en verpleging
van cliënten.
 Je verzorgt maaltijden en helpt cliënten bij eten en drinken.
 Je neemt deel aan het werkoverleg.
Wat zijn je functie-eisen?
 Diploma helpende.
 Certificaat medicatie delen.
 Een cliëntgerichte houding met kennis van vraaggericht en methodisch
werken.
 Een goede mondelinge en schriftelijke communicatie.
 Flexibiliteit.
 Kwaliteitsgerichtheid.
 Bereidheid tot het werken van alle diensten.
 Bereidheid tot het werken op alle zorgafdelingen van Zorgcentrum St.
Franciscus.
Wat zijn je werktijden?
Onregelmatige diensten volgens rooster.
Wat is je dienstverband?
We bieden je een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd voor een paar uur per
week. Het aantal uren wordt in onderling overleg bepaald.

Wat is je salaris?
Je salaris is conform de CAO VVT.
Het overleggen van een Verklaring Omtrent Gedrag is een vereiste.
Reageren
Voor meer informatie over deze vacature kun je contact opnemen met Trudian van
der Heijden, Zorgcentrum St. Franciscus, via telefoonnummer 0161- 458010. Je
sollicitatiebrief en CV kun je e-mailen naar sstrooper@stfranciscus.nl.

