Referentienummer: 2018010

Interne & externe vacature 28 februari 2018

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.

Voor extramurale zorg van Stichting Vughterstede zijn op zoek naar een:

Verzorgende IG (GVP)
(Dienstverband van gemiddeld 24-32 uur per week)
Jouw taken:
-

Uitvoering geven aan de zorgverlening (zowel op lichamelijk-, geestelijk- als sociaal vlak) aan
cliënten zoals deze is vastgesteld in de zorgafspraken.
Uitvoeren van verpleegtechnische handelingen zoals wondverzorging, medicijnverstrekking en
toedienen van subcutane- en intramusculaire injecties, verzorgen van catheters.
Signaleren van knelpunten die de voortgang van de dagelijkse werkzaamheden belemmeren en
deze doorgeven aan de Wijkverpleegkundige.
Verstrekken van gerichte informatie aan eventuele behandelaars en uitvoering geven aan
gestelde richtlijnen.
Verantwoordelijk voor een aantal cliënten, opstellen van de zorgafspraken en cliëntendossier bijhouden.
Aanspreekpunt voor collega’s met betrekking tot de geriatrische zorgvrager.
Coördinerende taak met betrekking tot de zorg voor de toegewezen cliënten en in dit kader zorgafspraken maken met cliënt.

Jouw profiel:
- Kennis op het niveau 3-IG opleidingsstructuur V&V (of soortgelijk);
- In bezit van het diploma GVP ( of EVV).
Jouw werktijden:
- Volgens rooster in alle voorkomende diensten.
Wij bieden jou:
Arbeidsvoorwaarden conform de CAO-VVT, aangevuld met gunstige secundaire arbeidsvoorwaarden..
Salariëring is volgens FWG 3.0, schaal 40.

Informatie en sollicitatie
Bent je geïnteresseerd of heb je nog vragen neem dan, vóór 16 maart 2018, contact op met
De heer P. van de Wijdeven (Hoofd Thuiszorg), tel. 073-658 11 99. Stuur jouw motivatie en CV naar:
sollicitaties@vughterstede.nl.

