Wil jij werken met hart en ziel?

ontvangt je met open armen!
Wij stellen ons graag aan je voor!
Sint Anna is een kleinschalig woonzorgcentrum. Wij bieden
liefdevolle zorg, activiteiten en dienstverlening aan onze oudere
bewoners. Sint Anna bestaat uit verschillende
zorggemeenschappen, zoals Wonen met Zorg (somatisch zorg),
Kleinschalig Wonen (PG) en de Flexpool.

Wat zijn de mogelijkheden als Verzorgende IG?
Bij de afdeling Wonen met Zorg (somatische zorg):
➢ Verzorgende IG voor gemiddeld 12 uur, 16 uur, 20 uur of 24 uur per week.
➢ Zorgcoördinator voor gemiddeld 24 uur per week.

Bij de afdeling Kleinschalig Wonen (PG):
➢ Verzorgende IG voor gemiddeld 12 uur, 16 uur, 20 uur of 24 uur per week.

Bij de Flexpool:
➢ Verzorgende IG, aantal uren afhankelijk van jouw wensen (minimaal 12 en
maximaal 28 uren per week op contract.)
-

Wie zoeken wij?
In de functie van Verzorgende IG krijg je binnen onze visie de vrijheid om de zorgvraag van
onze bewoners samen met jouw gemeenschap goed te regelen. Wij zoeken enthousiaste
en bevlogen collega’s die in het bezit zijn van een diploma Verzorgende IG. Hier vertellen
onze bewoners wat zij verder belangrijk vinden;
https://www.youtube.com/watch?v=uOiE5LYbHag).
Als Zorgcoördinator ben je werkzaam als Verzorgende IG en daarnaast stel je in
samenspraak het zorgleefplan op, je houdt toezicht op de kwaliteit van de verleende zorg
en draagt zorg voor de coördinatie van zorg en middelen rondom de individuele bewoner.

Wil je graag eens kennis maken?
We gaan graag met je in gesprek om de mogelijkheden te bespreken. Stuur jouw CV (met daarbij je
eventuele voorkeur voor afdeling/functie) en motivatie onder vermelding van vacaturenummer
19-40-SA naar vacatures@sintannaboxmeer.nl en we nemen zo snel mogelijk contact met je op.
Wil je eerst meer informatie? Neem een kijkje op www.sintannaboxmeer.nl of even contact op met
Helga Bennenbroek (P&O). Zij is telefonisch bereikbaar via 0485-571541.
Het inwinnen van referenties en het kunnen overleggen van een VOG bij indiensttreding maakt deel uit van de procedure.

