Verzorgende IG nachtdiensten
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.

Wat ga je doen?
Je bent bevoegd en bekwaam om de veelvoorkomende verpleegtechnische handelingen uit
te voeren.
Je voert de geplande en ongeplande ADL taken uit die in de nacht voorkomen.
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.
Je werkt in de nacht van 22.45 t/m 07.15 uur.
Je werkt in de nacht alleen in het gebouw van Glasstate, maar kunt terug vallen op collega's
die werkzaam zijn in de 2 andere gebouwen binnen Lingesteyn. Zij ondersteunen waar
nodig.
Waar ga je werken?

Lingesteyn aan de rand van de stad Leerdam is een van onze grote locaties en makkelijk
bereikbaar. In deze kleinschalige woonlocatie vinden bewoners, die niet langer zelfstandig thuis
kunnen wonen, een nieuw thuis.
In Lingesteyn wonen bewoners met een lichamelijke beperking, dementie en een psychiatrisch
ziektebeeld. De bewoners met een lichamelijke beperking wonen zelfstandig in een eigen, ruim
appartement. Verdeeld over huiselijke, kleine woongroepen wonen bewoners met dementie met
elkaar samen, waar zoveel mogelijk rekening wordt gehouden met hun normen, waarden,
gewoonten en rituelen. De bewoners vormen samen een hechte gemeenschap. De nieuwe
kleinschalige afdeling in Lingesteyn biedt ruimte voor cliënten die een kortdurende periode
verblijven en daarna terug keren naar huis (ELV). Ouderen die zorg nodig hebben in hun laatste
levensfase en hun naasten, vinden in hospice Lingesteyn een rustige, ﬁjne plek waar professionals
hen begeleiden en zorg verlenen.
Je gaat werken op onze afdeling Glasstaete. Op deze afdeling verblijven 32 bewoners met een
somatische zorgvraag. De bewoners wonen zelfstandig in een appartement en krijgen
ondersteuning bij de zorgvraag.
Wie ben jij?
Je hebt minimaal het diploma verzorgende IG op mbo3-niveau.

Je bent Hepatitis B gevaccineerd.
Je straalt rust uit, bent doortastend en oplossingsgericht en kunt goed samenwerken met
collega’s, ook op afstand.
Wat bieden wij?
Je verdient een salaris tussen de € 1938,- en € 2882,- bruto per maand op basis van 36 uur,
je krijgt vakantiegeld in mei en een eindejaarsuitkering in december. Beide 8,33%.
De functie is ingedeeld in FWG 35. De salarisinschaling is afhankelijk van je opleiding en
werkervaring.
Je krijgt een overeenkomst voor 24 uur per week.
Je tekent een vast contract.
Je kunt rekenen op goede arbeidsvoorwaarden volgens de cao ziekenhuizen, 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 locatieleider José Witte op
06 83 26 21 80. 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.
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