
 

 

VACATURE   
 
Verzorgende nachtdienst - niveau 3, 3 IG of 4  voor 2 nachten per week 
 
Binnen ons team van nachtdienstmedewerkers is er ruimte voor een nieuwe 
collega. Ben jij een nachtmens en een zorgverlener die graag zelfstandig werkt? 
Ben jij cliëntgericht en zie jij wat er aan zorg nodig is? Lees dan snel verder! 
  

 
ONS ZORGCENTRUM 
Zorgcentrum St. Franciscus ligt in het centrum van Gilze en biedt een breed pakket aan 
zorgdiensten. Naast ons verpleeg- en verzorgingshuis staan aanleunwoningen en 
zorgappartementen. Er zijn aparte teams voor thuiszorg, dagverzorging en nachtdienst. 
Wij zijn een kleinschalige organisatie die staat voor eigen regie, autonomie en ontwikkeling 
zowel voor de bewoner als de medewerker. 
 
WIJ VRAGEN 
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. 
 
Voor deze functie is het van belang dat je ervaring hebt op het gebied van verzorging en/of 
verpleging. Je bent minimaal in het bezit van het diploma verzorgende 3.  
Verder is van belang dat je:  

o in het bezit bent van BHV of bereid bent deze te halen 
o cliëntgericht bent 
o flexibel inzetbaar bent 
o zelfstandig kunt werken 
o denkt in oplossingen 
o professioneel en tactvol kunt omgaan met cliënten, familie en mantelzorgers. 

 
Wij zoeken iemand voor minimaal 2 nachten per week eventueel aan te vullen met diensten in 
de avond of overdag. 
 
WIJ BIEDEN 
Een dienstverband voor 1 jaar. Je salaris is conform CAO VVT. Het overleggen van een 
Verklaring Omtrent Gedrag is een vereiste. 
 
 



 

 

 
MEER INFORMATIE 
Heb je inhoudelijke vragen over de functie dan kun je contact opnemen met Trudian van der 
Heijden, teamleider , Zorgcentrum St. Franciscus, via telefoonnummer 0161- 458010.  
 
SOLLICITATIE RICHTEN AAN 
Je kunt je sollicitatiebrief en CV mailen naar: werkenbij@stfranciscus.nl 
 
 

 

mailto:werkenbij@stfranciscus.nl

