Referentienrummer: 2018004
interne en externe vacature
Stichting Vughterstede is een dynamische organisatie die aan voornamelijk ouderen zorg, begeleiding en
diensten levert in een tweetal moderne en ruim opgezette woonzorgcentra voor ouderen, te weten:
woonzorgcentrum Theresia en Huize Elisabeth. Daarnaast levert Stichting Vughterstede o.a. thuiszorg,
huishoudelijke hulp, tafeltje-dekje en personenalarmering. Stichting Vughterstede werkt nauw samen met
Stichting Mariënhoven, de verhuurder van seniorenwoningen nabij WZC Theresia en Huize
Elisabeth. Meer dan vierhonderd betaalde medewerkers en een groot aantal vrijwilligers zetten zich
dagelijks in voor persoonsgerichte zorg: in onderling overleg worden arrangementen ‘op maat’
samengesteld.
Stichting Vughterstede is voor de verpleegafdeling van huize Elisabeth op zoek naar een:

Helpende
(Dienstverband van gemiddeld 16 per week)

Uw taken zijn:
- Belast zijn met de uitvoering van de totale verzorging (lichamelijke-, geestelijke- en sociale
verzorging) van de bewoners/cliënten van de afdeling op basis van de in het zorgplan vastgelegde
afspraken;
- Mede toezien op het nakomen van gemaakte afspraken binnen de teams;
- Door middel van observatie verkregen informatie over bewoners/cliënten doorgeven en/of
vastleggen in het zorgplan;
- Ondersteunen en begeleiden van individuele bewoners/cliënten bij hun geleidelijke achteruitgang.
- Deelnemen aan teambesprekingen en werkoverleg;
- Gerichte informatie verstrekken aan behandelaars en uitvoering geven aan gestelde richtlijnen;
- Mede zorgdragen voor een adequate rapportage binnen de afdeling.
Kerncompetenties:
1. Luisteren
Het vermogen hebben om belangrijke informatie door te spelen naar verzorgende / verpleegkundige /
medewerker welzijn
2. Integer handelen
Eerlijk , oprecht en zorgvuldig zijn.
3. Zelfvertrouwen
Realistisch vertrouwen in eigen vermogen, handelt hier ook naar
Uw profiel:
Kennis op het niveau 2 opleidingsstructuur V&V.
Uw werktijden:
Volgens rooster in alle voorkomende diensten.
Wij bieden u:
Arbeidsvoorwaarden conform de CAO-VVT, aangevuld met gunstige secundaire arbeidsvoorwaarden.
Salariëring is volgens FWG 3.0, schaal 25.
Informatie en sollicitatie
Bent u geïnteresseerd of heeft u nog vragen neem dan contact op mevr. A. de Bresser (Teamleider
Verpleegafdeling), tel. 073-658 33 99. Stuur uw motivatie en CV naar sollicitaties@vughterstede.nl.

