Vacature

Verzorgenden IG voor Annenborch
Omdat we groeien en omdat een aantal trouwe
collega’s met pensioen is gegaan, zijn wij op zoek
naar meerdere vrolijke verzorgenden IG. Als
verzorgende IG versta je je vak en heb je een
groot hart voor de ouderenzorg. Je zet je graag in
om het onze cliënten naar de zin te maken. Vanuit
het zorgplan sluit je zo goed mogelijk aan bij de
wensen van de cliënt. Om zo door goede
verzorging bij te dragen aan een zo plezierig
mogelijk leven.
Onze ambitie
Bij Annenborch streven we naar “Un goeien aard”
en zijn we graag “een goede buur”. Dit doen we
vanuit onze vier gezondheidsprincipes; lekker
eten en drinken, sociale contacten, zin in de dag
én bewegen. Omdat we geloven dat dit bijdraagt
aan het levensgeluk van ieder mens. Net zoals het
behouden van bestaande relaties en het gevoel
midden in de samenleving te staan. Dé reden
waarom we familieleden en inwoners van
Rosmalen graag verwelkomen tijdens een van
onze activiteiten of in ons restaurant.
Wij bieden
Een fijne en informele werkomgeving, waar “Un
goeien aard” ook voor onze medewerkers geldt.
Iedereen is gelijk en je wordt gewaardeerd om je
talenten en kwaliteiten. Onze kernwaarden:
gastvrij, oprecht, enthousiast en zorgzaam zijn
voelbaar door de hele organisatie. Wil je je verder
ontwikkelen, dan zijn er goede opleidings- en
ontwikkelmogelijkheden.
Salaris FWG 35 conform cao VVT.
Dienstverband
Het dienstverband is voor vast, als we de juiste
match zijn. Je kan kiezen in welk team je
het liefste wil werken; bij het integrale team van
De Linde voor mensen met dementie, bij het
intramurale team, of toch liever bij het team
thuiszorg van Annenborch.

Wie ben jij?
Je hebt een groot hart voor mensen en zorgt er
graag voor dat je cliënten zin hebben in de dag. Je
ondersteunt ze bij hun persoonlijke verzorging en
activiteiten. En sluit zoveel als mogelijk aan bij de
individuele wensen. Hiervoor zoek je graag de
samenwerking op met collega’s, familieleden en
vrijwilligers.
Je bent in het bezit van een geldig diploma
verzorgende IG of de bereidheid dit weer op
te frissen;
Voor jou is samenwerken vanzelfsprekend;
Je bent communicatief en creatief;
Je beschikt over een gezonde dosis humor;
Je bent inlevend, betrouwbaar en denkt in
oplossingen. Uitdagingen ga je niet uit de weg.
Herken je jezelf in bovenstaande?
Stuur dan vóór 1 mei 2021 een motivatiebrief met
CV, naar personeel@annenborch.nl Om elkaar
goed te leren kennen, betrekken we onze
medewerkers in de selectiegesprekken. En maakt
een dagdeel sfeer proeven onderdeel uit van de
procedure.
Wil je meer informatie of een dag meelopen?
Neem dan contact op met Anita Hooijmans of
Angelique van Geenen, beiden Hoofd Zorg bij
Annenborch. We kijken uit naar je reactie!
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