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Verzorgende IG

Zendie Uitzendbureau

Omschrijving

Branche

Voor meerdere opdrachtgevers in Limburg zijn wij op zoek naar een verzorgende
IG. Wil je graag werken in een combinatie van Intra- en extramurale zorg? Dan is dit
de vacature voor jou!

Wat vragen wij van jou?

Zorg

Locatie
Limburg

Het intramurale thuiszorgteam levert verzorgingshuiszorg in combinatie met
thuiszorg in de aangrenzende aanleunwoningen.
Wij zoeken een nieuwe collega die onze klanten persoonlijk en deskundig terzijde
staat. Daarnaast ben je verantwoordelijk voor de algemene verzorging, begeleiding
en het welzijn van de klanten/bewoners.

Wat bieden we jou?
Je bent in het bezit van he
je kan goed zelfstandig werken en tegelijkertijd sta je open voor
samenwerking binnen het team
Je bent sociaal en communicatief vaardig
Je hebt een goed organisatorisch inzicht
Je dient een Verklaring Omtrent Gedrag te overleggen
Heeft een klantgerichte en empathische houding en zet de klant op de 1e
plaats
Je beschikt over een flexibele en professionele instelling en bent in staat
een positieve bijdrage te leveren aan het team
Is bereidt te leren en zich te ontwikkelen op persoonlijk vlak. Bereid om
wisselende diensten te werken conform rooster.

Job Benefits
Een uitstekend salaris conform CAO VVT salarisschaal FWG 40 (maximaal €
2760,17 bruto per maand bij een fulltime dienstverband).

Solliciteren?
Enthousiast geworden voor de functie van verpleegkundige? Solliciteer dan direct
door op de ‘’solliciteren’’ knop te drukken of stuur een e-mail met je cv in de bijlage
naar info@zendie.nl.
Wanneer wij je cv ontvangen hebben zullen we telefonisch contact met je opnemen
om je uit te nodigen voor een persoonlijk gesprek op kantoor.
In dit gesprek zullen wij je wensen en voorkeuren bespreken zodat we een
passende match kunnen vinden tussen jou en één van onze opdrachtgevers omdat
wij het belangrijk vinden dat je op de juiste plek terecht komt.
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