Verzorgende IG extramurale zorg
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?
Binnen Zorgcentrum St. Franciscus kijken wij uit naar nieuwe collega’s verzorgende IG
binnen de diverse teams.
Je hebt een belangrijke rol in het bieden van een zo optimaal mogelijke kwaliteit van leven
voor de cliënt. Jouw zorgverlening is afgestemd op de wensen en gewoonten van de cliënt
en draagt bij aan de autonomie en kwaliteit van leven van de cliënt.
Wat zijn je taken en verantwoordelijkheden?
 Zorgdragen voor de dagelijkse verzorging van cliënten.
 Verrichten van verzorgende en verpleegtechnische handelingen.
 Leveren van een bijdrage aan het leven en welzijn van de cliënten.
 Rapporteren en overdragen van bijzonderheden aan collega’s, inclusief de
wijkverpleegkundige.
 Begeleiden van individuele cliënten en eventueel huisgenoten/mantelzorgers.
 Zo nodig zorgdragen voor en toezien op het medicijnbeheer en overige noodzakelijke
gebruiks- en verbruiksartikelen.
 Deelnemen aan het teamoverleg.
Wat zijn je functie-eisen?
 Je bent klantgericht.
 Je werkt graag samen met anderen en staat open voor feedback van collega’s.
 Je kunt creatief denken.
 Je bent gemotiveerd.
 Je voelt je betrokken en je bent collegiaal.
 Je kunt omgaan met werkdruk.
 Je kunt goed zelfstandig werken.






Je bent kritisch op jezelf en hebt oog voor verbeterkansen.
Je gaat professioneel en tactvol om met cliënten en hun familie.
En natuurlijk ben je in het bezit van het diploma verzorgende IG.
Je bent niet bang om met een iPad te werken.

Wat zijn je werktijden?
Onregelmatige diensten volgens rooster.
Wat is je dienstverband?
Wij bieden je een arbeidsovereenkomst met Zorgcentrum St. Franciscus voor in eerste
instantie bepaalde tijd, voor een aantal uren per week. Het aantal uren wordt in onderling
overleg vastgesteld.
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.

