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Zorg met persoonlijke aandacht
Jouw doel is zorg leveren met persoonlijke aandacht! Je stelt de zorgwensen en -behoeften van je
bewoners centraal en kijkt naar wat er nodig is. Dat maakt je functie afwisselend en bijzonder.
Elke bewoner is voor jou uniek en kan rekenen op jouw aandacht.
Ben jij de mensgerichte, zelfstandige en gedreven Verzorgende IG die wij zoeken?
Wat ga je doen?
Je helpt bewoners bij hun dagelijkse ADL-activiteiten.
Je ondersteunt bewoners bij hun persoonlijke verzorging.
Je zorgt voor extra begeleiding van de bewoners als dat nodig is.
Je werkt zelfstandig en op een verantwoorde manier.
Je geeft input voor het zorgplan van de bewoners.
Je gaat actief op zoek naar oplossingen bij problemen.
Je regelt, waar nodig, aanvullende zorg en/of ondersteuning.
Waar ga je werken?
Bannehof in Gorinchem is een van onze locaties voor wonen en huren met zorg. Bewoners die
vanwege een lichamelijke beperking niet meer zelfstandig thuis kunnen wonen, vinden in
Bannehof een nieuw thuis. In totaal zijn in Bannehof zestig zorgappartementen. Deze zijn ook
geschikt voor echtparen. Bewoners wonen zo zelfstandig mogelijk in hun eigen appartement.
Daarnaast kunnen zij gebruikmaken van een gezamenlijke ruimte. Alle zorg en/of ondersteuning
die nodig is, bevindt zich binnenshuis. In Bannehof behoort huren met zorg ook tot het aanbod.
Bewoners die huren met zorg kiezen voor het plezier, de vertrouwdheid en zelfstandigheid van
een eigen appartement met de zorg en/of ondersteuning die zij nodig hebben binnen handbereik.

Wie ben jij?
Je hebt minimaal het diploma verzorgende IG op mbo3-niveau.

Je bent Hepatitis B gevaccineerd.
Je hebt verantwoordelijkheidsgevoel en kan goed zelfstandig werken.
Je staat stevig in je schoenen en je houdt van afwisseling.
Je hebt goede communicatieve en sociale vaardigheden.
Je vindt samenwerken met collega’s vanzelfsprekend, net als het betrekken van familie en
andere naasten van bewoners.

Wat bieden wij?
Je krijgt een passend salaris (FWG 35 – CAO VVT), vakantiegeld en eindejaarsuitkering (beide
8,33%).
Je kunt rekenen op uitstekende arbeidsvoorwaarden, zoals 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.
Heb je interesse?
Voor inhoudelijke informatie over deze functie neem je contact op met locatieleider Jannie van
Gemeren 06-13434678 en voor vragen over de sollicitatieprocedure met Monica Verweij
(Corporate Recruiter) via 06 83 26 52 70.
Solliciteren doe je via de link "Direct reageren". Je uploadt je CV, motivatiebrief, diploma en
vaccinatiepaspoort Later vragen wij ook een Verklaring Omtrent Gedrag en geldig
identiﬁcatiebewijs (geen rijbewijs).
Direct reageren!

