Helpende in de ﬂex
Flexibel werken
Bij Rivas begrijpen wij dat het een uitdaging is om werk en privé te combineren binnen de
dynamische wereld van de zorg. Precies hierom bieden wij je dan ook graag de mogelijkheid om
ﬂexibel te werken. Zodanig ingericht dat jouw rooster perfect aansluit op je aangegeven
beschikbaarheid.
Kortom, een baan met veel ﬂexibiliteit, waarbij je een glimlach tovert op het gezicht van de
collega als jij hen uit de brand komt helpen, je veel ervaring opdoet in een korte tijd en op
verschillende locaties en daarmee een goede manier om eventueel door te stromen naar een
vaste locatie en het biedt je de gelegenheid om je passie voor de zorg in de praktijk te brengen!
Verzorgen met aandacht
Jij maakt het verschil met persoonlijke aandacht! Met jouw zorg lever je een bijdrage aan de
kwaliteit van leven van de cliënten. Je ondersteunt het zorgproces door de zorgwensen en behoeften van de cliënten centraal te zetten. Samen met je collega`s ga je kijken naar wat er wel
mogelijk is en hoe je de cliënt zo optimaal mogelijk kunt verzorgen. Elke cliënt is voor jou uniek en
kan rekenen op jouw aandacht.
Ben jij de mensgerichte, enthousiaste en zelfstandige helpende die wij zoeken?
Wat ga je doen?
Je bent het vertrouwde gezicht voor de cliënten.
Je helpt cliënten bij de dagelijkse werkzaamheden.
Je ondersteunt cliënten bij (een gedeelte van hun) persoonlijke verzorging.
Je stelt de zorgwensen en -behoeften van de cliënt centraal.
Je werkt zelfstandig en op een verantwoorde manier.
Je bespreekt problemen met een collega en zoekt samen naar een oplossing, bijvoorbeeld
het regelen van aanvullende zorg en/of ondersteuning.
Je werkt samen met collega`s en maakt gebruik van elkaars kwaliteiten.
Wie ben jij?
Je hebt het diploma Helpende (mbo, niveau 2) of je bevindt je in het tweede leerjaar van
minimaal de opleiding Verzorgende IG.
Je hebt verantwoordelijkheidsgevoel en kan goed zelfstandig werken.
Je hebt goede communicatieve en sociale vaardigheden.
Wat bieden wij?
Je verdient een salaris tussen de € 1808,83 en € 2481,30 bruto per maand op basis van 36
uur, je krijgt vakantiegeld van 8% in mei en een eindejaarsuitkering van 8,33% in november.
De functie is ingedeeld in FWG 25. De salarisinschaling is afhankelijk van je opleiding en
werkervaring.

Je krijgt een overeenkomst waarbij je zelf het aantal uur mag bepalen.
Je tekent een jaarcontract, met de intentie voor vast.
Je kunt rekenen op goede arbeidsvoorwaarden volgens de cao VVT, zoals reiskosten en
verlofdagen maar ook een automatische pensioenopbouw en collectieve zorgverzekering.
Je kiest zelf je aanvullende arbeidsvoorwaarden (MKA-regeling Zorg).
Je wordt gestimuleerd om te werken aan je persoonlijke ontwikkelingswensen, onze Rivas
Academie kan je hierbij ondersteunen.
Heb je interesse?
Voor inhoudelijke informatie over deze functie neem je contact op met teamleider Karin Brinks op
06 27 20 97 04. Voor vragen over de sollicitatieprocedure neem je contact op met Monica Verweij
(recruiter) op 06 83 26 52 70.

Je solliciteert binnen een minuut op deze vacature. Je uploadt daarbij je CV en motivatiebrief.
Direct solliciteren
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