
 

VERZORGENDE in de wijk  minimaal 16 uur per week  
Als verzorgende binnen het team Franciscus Thuis ken je al je 
cliënten en collega’s. Jij weet de cliënt de juiste begeleiding, 
zorg en ondersteuning te bieden zodat deze zijn leven in een 
vertrouwde omgeving kan voortzetten. Houd je van 
afwisseling? Werk je graag in een team met korte lijnen? 
Herken jij je in onze kernwaarden Persoonlijk, Met Elkaar en 
Vertrouwd?  Dan is deze functie wellicht wat voor jou! 
 
KLEINSCHALIGHEID IS ONZE KRACHT! 
Zorgcentrum St. Franciscus ligt in het centrum van Gilze en staat voor eigen regie, 
autonomie en ontwikkeling zowel voor de cliënt als de medewerker. Wij bieden een breed 
pakket 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. Binnen onze organisatie zijn de lijnen kort en kun je snel schakelen. 
 
WAT GA JE DOEN? 
Als verzorgende in de wijk ben jij het bekende gezicht voor de cliënt. Je draagt bij aan de 
kwaliteit van leven en het welzijn van de cliënt door de juiste verzorging en ondersteuning te 
bieden. Je rapporteert bijzonderheden en stemt dit af met collega’s. Je begeleidt cliënten 
maar ook eventuele huisgenoten en mantelzorgers. Je neemt deel aan het teamoverleg. 
 
WIJ VRAGEN  
Ter uitbreiding van ons thuiszorgteam zoeken wij een zelfstandige, samenwerkingsgerichte 
en flexibel inzetbare collega. Je beschikt minimaal over een diploma Verzorgende. 
Verder vragen we het volgende van je: 
o flexibel inzetbaar 
o zelfstandig en in teamverband kunnen werken 
o denken in mogelijkheden 
o kunnen omgaan met een IPad 
o professioneel en communicatief vaardig 
 
WIJ BIEDEN  
Een jaarcontract wat bij goed functioneren wordt omgezet in een dienstverband voor 
onbepaalde tijd. Het aantal uren is minimaal 16 uur 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, teamleider zorg via telefoonnummer 0161- 458010.  
 
SOLLICITEREN 
Je motivatiebrief en CV kun je mailen naar: werkenbij@stfranciscus.nl. 
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