
VERZORGENDE IG 
Locatie: Dordrecht en omstreken
Uren: 16 tot 20, 20 tot 24, 24 tot 32 (bespreekbaar)

Je gaat elke dag vol enthousiasme aan de slag in de 
wijk. Je draagt jouw steentje bij aan de dagelijkse zorg, 
schakelt waar nodig met artsen en andere disciplines. 
Alle werkzaamheden en bijzonderheden worden gerap-
porteerd in het digitale zorgdossier (Nedap) 

OMSCHRIJVING WERKZAAMHEDEN: 
•   Je voert je werkzaamheden uit op basis van het 

zorgleefplan 
•   Je bent in staat om voorlichting en advies geven 

over bijvoorbeeld een gezonde leefstijl, veiligheid in 
huis en hoe hulpmiddelen gebruikt kunnen worden 

•   Je coördineert en evalueert de zorg en draagt er 
zorg voor dat het zorgleefplan wordt uitgevoerd 

•   Je bent in staat om de zorgverlening met anderen 
 af te stemmen 
•   Je evalueert met andere disciplines of het zorgplan 

werkt 
•   Je onderhoudt contact met de direct betrokkenen 

van de klant, de klant zelf en met de mantelzorger 
•  Je houdt het dossier van de klant bij 

FUNCTIE EISEN 
•  Diploma Verzorgende IG 
•  Beheersing van de Nederlandse taal zowel 
 in woord als in geschrift 
•  Werkervaring is een pre
•  Verklaring Omtrent Goed Gedrag bij indiensttreding 
•  In bezit van een rijbewijs 

HBO WIJKVERPLEEGKUNDIGE
Locatie: Dordrecht en omstreken
Uren: 16 tot 20, 20 tot 24, 24 tot 32 (bespreekbaar)

Een wijkverpleegkundige die naast het verpleegkundig 
werk ,het eerste aanspreekpunt voor het indiceren wil 
zijn voor onze wijkteam. Onze cliënten genieten van het 
thuis wonen, maar hebben daar soms wat extra onder-
steuning bij nodig. Als wijkverpleegkundige zet jij de 
eerste stap om dit thuis wonen mogelijk te maken. Je 
indiceert de cliënten, je coördineert alles rondom het 
indiceren . Je coacht en ondersteund je collega’s waar 
nodig en onderhoud je de contacten met huisartsen in 
de eerst lijn en de familieleden. Je kent de cliënten en 
kent hun verhalen en omstandigheden. In elk probleem 
ligt voor jou een uitdaging. 

FUNCTIE EISEN
•  een HBO-V diploma; 
•   Je hebt een dienstverlenend karakter en 
 servicegericht werken is bij jou vanzelfsprekend;
•   Je bent proactief: jij wacht niet tot het werk naar 
 jou toe komt maar zoekt het zelf op;
•   Je hebt bij voorkeur een auto of een scooter, 
 anders staat er een auto staat voor je klaar;

Geen dag is hetzelfde bij onze multiculturele zorginstelling, naast je dagelijkse zorgtaken, neem je deel aan 
diverse werkgroepen. Mag je nieuwe ideeën aanbrengen en uiteraard verder groeien en ontwikkelen in je vak. 
Jouw zorg coördinator en het inspireerde zorg team helpt je daarbij uiteraard. 

HEB JE INTERESSE IN ÉÉN VAN BOVENSTAANDE VACATURES OF WIL JE MEER WETEN? 
MAIL DAN JE CV NAAR VACATURE@DEPSE OF BEL NAAR 078 6458136.

VANWEGE UITBREIDING VAN ONS TEAM ZIJN WIJ ZIJN OP ZOEK NAAR EEN


