
 

Vacature nachtdienstmedewerker niveau 3, 3IG of 4   
 
Ben jij die enthousiaste verzorgende 3/3IG of verpleegkundige niveau 4 op zoek naar een 
nieuwe uitdaging? Zoek niet verder! 
 
Wij zijn een kleinschalige organisatie die staat voor eigen regie/autonomie en ontwikkeling 
zowel voor de bewoner als de medewerker. Jij bent de schakel binnen de organisatie die 
cliëntgericht kijkt naar de situatie bij de zorgvrager. Ben jij een hulpverlener in hart en nieren 
en op zoek naar een uitdagende en afwisselende baan? Lees dan snel verder! 
  
Wat ga je doen? 
Als nachtdienstmedewerker ben je verantwoordelijk voor het verzorgen en begeleiden van 
bewoners volgens het vastgestelde zorgleefplan gedurende de nacht. Samen met je collega-
nachtdienst stem je de zorg en begeleiding af op de specifieke situatie van de bewoners. Je 
voert beperkt verpleegtechnische handelingen uit. Daarnaast signaleer je belangrijke 
veranderingen bij de bewoners en bespreekt en rapporteert deze aan je leidinggevende.  
 
Wat zijn je taken en verantwoordelijkheden? 

 Zorgdragen voor de verzorging van cliënten. 

 Verrichten van verzorgende en verpleegtechnische handelingen. 

 Leveren van een bijdrage aan het wonen, leven en welzijn van de cliënten. 

 Rapporteren en overdragen van bijzonderheden aan collega’s. 

 Begeleiden van individuele cliënten en mantelzorgers. 

 Assisteren van behandelaars. 

 Zorgdragen voor en toezien op het medicijnbeheer en overige noodzakelijke 
gebruiks- en verbruiksartikelen. 

 Deelnemen aan het teamoverleg. 
 
Wat zijn de functie-eisen? 
Voor deze vacature is het van belang dat je ervaring hebt op het gebied van verzorging en 
verpleging. Je bent minimaal in het bezit van het diploma verzorgende en verder: 

 Je bent klantgericht. 

 Je werkt graag samen met anderen en staat open voor feedback van collega’s. 

 Je bent flexibel inzetbaar. 

 Het geeft je voldoening om jouw cliënten de beste zorg te geven. 

 Je denkt in mogelijkheden. 

 Je bent gemotiveerd, betrokken en 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. 

 Je onderschrijft de visie van St. Franciscus. 
 



 

Wat zijn je werktijden? 
Wij zoeken iemand voor 2 nachten per week eventueel aan te vullen met diensten in de 
avond of overdag.  
 
Reageren 
Voel je je aangesproken en wil je gezien worden binnen een organisatie dan ben je bij ons op 
het goede adres. Stuur je motivatiebrief en cv naar sstrooper@stfranciscus.nl. 
Voor meer informatie over de vacature kun je contact opnemen met Trudian van der 
Heijden, Zorgcentrum St. Franciscus, via telefoonnummer 0161- 458010.   
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