Zeg je ouderenzorg, dan zeg je QuaRijn. Wij zijn voorloper op het gebied van zorg en bieden alle
vormen van ouderenzorg, zowel intramuraal als extramuraal. Cliënten in de gemeenten Bunnik,
Rhenen, Utrechtse Heuvelrug, Veenendaal en Wijk bij Duurstede kunnen rekenen op een breed pakket
aan wonen, welzijn en zorg. Dit doen wij met zo’n 1.600 medewerkers en 600 vrijwilligers.
Wat wij nastreven? Onze slogan zegt het al: ‘dichtbij in zorg’. Wij staan voor onze cliënten omdat ze de beste zorg verdienen. Dit doen wij onder
andere door continu te kijken waar we kunnen verbeteren en vernieuwen, maar ook door te investeren in scholing. Want wij staan ook dicht bij
jou. Wij vinden het namelijk belangrijk dat jij jezelf kunt ontwikkelen en stimuleren jouw ambities om door te groeien. Kortom, aandacht voor
de cliënt en aandacht voor jou. Deze vacature ontstaat op de PG afdeling van het verzorgingshuis Bunninchem te Bunnik.
Wij zoeken een:

Verzorgende IG nachtdienst afdeling PG
Bunnik | 20 uur per de week (uren zijn in overleg bespreekbaar)
Bewoners op de PG de juiste aandacht bieden: het zit in jouw genen. Als verzorgende IG voel jij je extra gewaardeerd als je een glimlach
terugkrijgt van de bewoners. Met als extra bonus de ontwikkelmogelijkheden die QuaRijn biedt.
Zo maak jij het verschil als verzorgende IG
Goed zorgen voor de bewoners en voor elkaar: het zit in je. Als verzorgende IG haal jij plezier en waardering uit het bieden van zorg. Dat wordt
zeker gezien door de cliënten en jouw collega’s. In deze vacature verzorgende IG werk jij 20 uur in de week, in de nachtdienst (als je er voor
openstaat is het ook bespreekbaar om naast je nachtdienst een avonddienst te draaien) op onze locatie Bunninchem in Bunnik. Dagelijks
verzorg jij zowel de basiszorg als de verpleegtechnische handelingen. Je ondersteunt de doelgroep op een professionele manier. Jij speelt een
belangrijke rol in het geven van een thuis in de eigen vertrouwde omgeving van de cliënten. Dit geeft je veel voldoening. Je bouwt een echte
band op met zowel de bewoners als hun naasten.
Jij bent onmisbaar bij het:

leveren van de beste zorg voor de bewoners in de intramurale zorg.

rapporteren in het zorgdossier.

signaleren van veranderingen in de gezondheid of het welbevinden van de bewoners. Je bespreekt dit met collega’s en de
betreffende behandelaars.
“Ik vind QuaRijn een fijne organisatie om voor te werken, omdat iedereen ertoe doet, ieder met zijn of haar eigen kwaliteiten.” - Susanne,
verzorgende IG bij QuaRijn.
Wie jij bent
Dat jij graag zorgt, is een ding dat zeker is. Jij hebt een groot inlevingsvermogen; je kunt je namelijk goed verplaatsen in de situatie en
gevoelens van cliënten en collega’s. Je gaat voor het beste, werkt zorgvuldig en hebt oog voor detail. Zo sta jij dichtbij de cliënt. Daarnaast ben
je bereid om nachtdiensten te draaien. Voor deze functie heb je verder nodig:

Een diploma Verzorgende IG/ MMZ.

Je bent bekwaam en bevoegd voor verpleegtechnische/voorbehouden handelingen.

Ervaring in onze doelgroep is mooi meegenomen. Heb je dit niet, dan wil jij je hierin verdiepen.

Goede communicatieve vaardigheden: mondeling en schriftelijk.
Wat wij jou bieden
In de eerste plaats veel waardering voor jou als persoon en voor jouw werk. Voor deze parttime functie van 20 uur per de week (uren zijn in
overleg bespreekbaar) ontvang je daarbovenop:

Een brutomaandsalaris van maximaal € 2.845,21 (functiegroep 35) volgens de cao VVT op basis van een 36-urige werkweek.
Dit bedrag is exclusief toeslagen.

Volop mogelijkheden om opleidingen en cursussen te volgen.

Een contract voor onbepaalde tijd.

Een meerkeuzesysteem aan arbeidsvoorwaarden dat je kunt inzetten voor jouw persoonlijke wensen. Bijvoorbeeld een fiets,
ziektekosten, laptop, pc, telefoon, vergoeding lidmaatschap beroepsorganisatie, vakbondcontributie, studiekosten of registratie
wet BIG.
Informatie en meeloopdag
Vragen over de functie van verzorgende IG? Manager Zorg & Welzijn, Miriam de Vast beantwoordt ze graag via 06-82276348. Wil je een dag
meelopen en kennismaken met het werk en de fijne collega’s? Bel of app Miriam zodat ze dit kan regelen.
Solliciteren naar deze superleuke baan ?
Solliciteer dan direct via de sollicitatiebutton op deze website.

