Wij zijn op zoek naar:
een Verzorgende 3 IG voor ongeveer 16-20 uur per week
een Kok voor 3 tot 6 uur per week
een Huiskamerassistent / gastvrouw of- heer voor 4 uur per week (weekend)
Wij zoeken betrokken personen die onze visie delen en zich volledig willen inzetten om, in een kleinschalige
en huiselijke setting, juist díe zorg te geven die je zelf zou willen ontvangen.

Verzorgende IG
Ingangsdatum: per 1 februari 2019
Functieomschrijving:
In de Meerenburgh wonen 8 ouderen met somatische en psychogeriatrische problematiek.
Je werkt in teamverband alsook zelfstandig in een kleine huiselijke omgeving waarin de zorg zich aanpast
naar de wensen en behoeften van onze bewoners.
Je verricht verzorgende, begeleidende en verplegende werkzaamheden. Ook draag je zorg voor observatie,
rapportage en het actueel houden van het zorgleefplan.
Als verzorgende IG werk je alle voorkomende, wisselende diensten.
Wat wij vragen:







Je bent in het bezit van minimaal een diploma verzorgende niveau 3 IG.
Je bent flexibel inzetbaar en bereidt om alle voorkomende diensten te draaien, zoals dag-, avond-,
weekend- en slaapdiensten.
Je hebt affiniteit met én ervaring in de zorg voor ouderen met een dementieel beeld
Je bent in staat zelfstandig te werken maar zeker ook in teamverband.
Je kunt goed communiceren met bewoners, familie, collega’s en andere disciplines.
Je beheerst de Nederlandse taal goed in woord en geschrift.

In de Meerenburgh werk je ‘in burger’. Wij vinden het belangrijk dat je er verzorgd uit ziet.
Het aantoonbaar bevoegd én bekwaam zijn in voorbehouden risicovolle handelingen is een pré.
Wat wij bieden:




Een prettige informele werksfeer in een enthousiast team op een bijzondere locatie.
Een arbeidsovereenkomst voor gemiddeld 16 tot 20 uur per week (0,44-0,55 FTE).
Het betreft in eerste instantie een tijdelijk dienstverband voor de periode van 1 jaar.
Het salaris, afhankelijk van leeftijd en ervaring en conform CAO VVT, FWG 35.

Dus… Zoek jij een nieuwe uitdaging/werkplek, waarin je écht tijd hebt, om liefdevolle persoonlijke zorg en
aandacht te geven aan de ouder wordende mens?
Stuur dan, per mail , je motivatiebrief en CV voor 15 december naar info@meerenburgh.nl .
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Mw. F. (Fleur) Sneep op 024 6414023.

Zie de vacature voor kok en huiskamerassistent hieronder

Kok (kookfanaat, keukenprinses 3-6 uur per week (zondag en evt. dinsdag) 15.00 tot 18.00




Ingangsdatum: per direct
Eisen: zelfstandig kunnen werken, kennis van diëten, vakopleiding niet persé nodig!
Het salaris is afhankelijk van leeftijd, ervaring en opleiding en volgens CAO VVT, FWG 30

Huiskamerassistent / gastvrouw of –heer (weekendkracht), gemiddeld 4 uur per week op zondagmiddag.
 Ingangsdatum: per 1 januari 2019
 Taken: Helpen met broodmaaltijd, tafel afruimen, afwassen, bezoek ontvangen, koffie/thee e.d.
serveren, evt. wandeling/ spelletje met bewoners.
 Eisen: Minimale leeftijd 17 jaar, affiniteit met ouderen.
 Het salaris is afhankelijk van leeftijd en ervaring en volgens CAO VVT, FWG 10

N.B. Verderop in de sollicitatieprocedure zullen wij kandidaten een VOG NP (verklaring omtrent het gedrag
natuurlijke personen) laten aanvragen. Kijk voor meer informatie op www.justis.nl

Wij zijn ook op zoek naar vrijwilligers voor:




Ondersteuning binnen de zorg, zoals gastvrouw of gastheer zijn, koffie/thee schenken, het verzorgen
van planten, opruimen van was etc.
Ondersteuning bij daginvulling / activiteiten zoals wandelen, knutselen, spelletjes, beweging, fietsen
met duofiets, muziek etc.
Onderhoud moestuin, u kunt dan ook voor eigen gebruik groenten telen.

