Voor onze locatie Buyten Haven in Dordrecht zoeken wij per 1 september:

Een enthousiaste Verzorgende IG,
niveau 3 voor 16 tot 32 uur per week.

Kern van de functie
Wij zoeken een toegewijde zorgverlener, met hart voor de zorg! Als verzorgende IG draag je zorg voor het stimuleren van
onze
locatie Buyten Haven in Dordrecht zoeken wij per
zelfredzaamheid en het ondersteunen in de dagelijksVoor
leven van
de cliënt.
Daarnaast begeleid je cliënten in hun dagelijkse levensbehoefte en voer je verpleegtechnische handelingen uit zoals wondverzorging, medicijnen uitzetten, katheteriseren etc. Op deze manier help je de cliënt om langer hun eigen leven te leiden.
Een enthousiaste Verzorgende IG, niveau 3 voor 16
Je bent verantwoordelijk voor de uitvoering van kwalitatief goede zorg. Buytenhaven is een kleinschalig wooninitiatief met
18 zorgbehoeftige ouderen, zie voor meer informatie www.zorghavengroep.org

Kern van de functie
Functie-eisen en vaardigheid
Wij zoeken een toegewijde zorgverlener, met hart voor de zorg! Al
Als verzorgende IG heb je een belangrijke rol binnen voor
de zorg.
Daarom
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het
stimuleren
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het ondersteunen in d
- Je beschikt minimaal over een diploma Verzorgende
IG
of
ziekenverzorgende
en
bent
bevoegd
en
bekwaam
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Daarnaast begeleid je cliënten in hun dagelijkse levensbehoefte
en
uitvoeren van bijbehorende verpleegtechnische handelingen;
handelingen uit zoals wondverzorging, medicijnen uitzetten, kathe
- Je beschikt over goede communicatieve- en sociale vaardigheden;
je de cliënt om langer hun eigen leven te leiden. Je bent verantwoo
- Je bent flexibel inzetbaar en bereidt om te werken in wisselende diensten.
kwalitatief goede zorg. Buytenhaven is een kleinschalig wooninitiat
- Je hebt ervaring als verzorgende in de ouderenzorg.
ouderen, zie voor meer informatie www.zorghavengroep.org
- Je bent zelfstandig en kunt goed in teamverband functioneren

Functie-eisen en vaardigheid
Als verzorgende IG heb je een belangrijke rol binnen de zorg. Daaro
Uw schriftelijke reactie voorzien van CV kunt u binnen 14 dagen na het verschijnen van deze advertentie richten aan
onderstaande eisen:
ZorgHavengroep, t.a.v. Dhr. R. Oostlander, E-mail: info@zorghavengroep.org
- je beschikt minimaal over een diploma Verzorgende IG of ziekenv
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