
 

Verzorgende - uren in overleg 
 

Als verzorgende binnen in onze organisatie ken je al je cliënten en collega’s. Kun  
jij cliëntgerichte zorg en ondersteuning bieden? 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 biedt een breed pakket aan 
zorgdiensten. Er zijn aparte teams voor kleinschalig wonen, individueel wonen, thuiszorg, 
dagverzorging en nachtdienst. Wij zijn een zelfstandige, kleinschalige organisatie die staat voor 
eigen regie, autonomie en ontwikkeling zowel voor de bewoner als de medewerker. 
 
WAT GA JE DOEN? 
Als verzorgende heb je een afwisselende en verantwoordelijke baan. Je stelt het concept 
zorgleefplan op, voert het uit en je zorgt dat de cliënt zo veel mogelijk eigen regie voert op 
gebied van wonen, zorg en welzijn. Je biedt de juiste begeleiding, zorg en ondersteuning zodat 
de cliënt zijn leven zoveel als mogelijk in een vertrouwde omgeving kan voortzetten. Je 
signaleert en rapporteert knelpunten in het zorgproces. Je geeft aanwijzingen aan leerlingen en 
stagiaires. Je bent een belangrijke schakel tussen de cliënt, mantelzorgers en jouw teamleden. 
Je neemt deel aan het teamoverleg. 
 
WIJ VRAGEN  
Een afgeronde mbo-3 opleiding verzorgende (3/IG). Kennis van methodieken voor de 
betreffende cliëntgroep is vereist. Kennis en ontwikkelingen in het vakgebied zijn bijgehouden. 
Verder vragen we het volgende van je: 
o zelfstandig kunnen werken 
o denken in mogelijkheden 
o tact en doorzettingsvermogen 
o kunnen omgaan met een Ipad. 

 
WIJ BIEDEN  
Een jaarcontract wat bij goed functioneren wordt omgezet in een dienstverband voor 
onbepaalde tijd. Je salaris is conform de CAO VVT, schaal 35. Je werkt in wisselende diensten 
(overdag/weekend/feestdagen). Het overleggen van een VOG 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.  
 
SOLLICITATIE 
Je kunt je sollicitatiebrief en CV mailen naar: werkenbij@stfranciscus.nl 
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