
 

VACATURE 
 
VERZORGENDE in de wijk ter uitbreiding van ons team 

Als verzorgende bij Franciscus Thuis ken je al je cliënten en 
collega’s. Jij weet je cliënten de juiste hulp en zorg te bieden. 
Je denkt in mogelijkheden en kansen en stemt af met je teamgenoten.  
 
ONS ZORGCENTRUM 
Zorgcentrum St. Franciscus ligt in het centrum van Gilze en biedt een breed pakket aan 
zorgdiensten waaronder Franciscus Thuis: het team van thuiszorgmedewerkers dat zorg en 
hulp biedt aan de cliënt in de thuissituatie. Geen cliënt is hetzelfde en ook de zorgvragen zijn 
divers. Onze organisatie is volop in ontwikkeling. Dat betekent een dynamische en 
afwisselende baan!  
 
WIJ ZOEKEN  
Een zelfstandige, samenwerkingsgerichte en flexibel inzetbare collega.  
  
WAT GA JE DOEN? 
Als verzorgende in de wijk draag je bij aan een optimale kwaliteit en autonomie van het 
leven en welzijn van de cliënt. Je draagt zorg voor de dagelijkse verzorging en verricht 
verzorgende en verpleegtechnische handelingen. Je rapporteert bijzonderheden en stemt dit 
af met collega’s waaronder de wijkverpleegkundige. Je begeleidt de cliënten maar ook 
eventuele huisgenoten en mantelzorgers. Je ziet toe op het medicijnbeheer en overige 
noodzakelijke gebruiks- en verbruiksartikelen. Je neemt deel aan het teamoverleg. 
 
FUNCTIE-EISEN 
Je beschikt je over een diploma verzorgende of verpleegkundige. Daarnaast zijn de volgende 
vaardigheden van belang:   

 Klant- en oplossingsgericht 

 Zelfstandig maar ook kunnen samenwerken 

 Professioneel en  communicatief vaardig 

 Kunnen omgaan met een iPad 
 

DIENSTVERBAND  
Je werkt onregelmatige diensten volgens rooster. Wij bieden een arbeidsovereenkomst voor 
de duur van 1 jaar voor minimaal 16 en maximaal 20 uren per week. Je salaris is conform de 
CAO VVT (schaal 35). Het overleggen van een Verklaring Omtrent Gedrag is een vereiste. 
 
 
 
 
 



 

 
INFORMATIE 
Heb je inhoudelijke vragen over de functie dan kun je contact opnemen met Trudian van der 
Heijden, Zorgcentrum St. Franciscus, via telefoonnummer 0161- 458010.  
 
SOLLICITEREN 
Je motivatiebrief en CV kun je e-mailen naar: jlengkeek@stfranciscus.nl 
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