VERZORGENDE 3IG/Verpleegkundige
Ter Wal Woonzorg is een woon- en zorgvoorziening gelegen aan de Polderweg 3a in Lepelstraat.
Ter Wal beschikt over 23 appartementen,
Ons bevlogen en gedreven team heeft aandacht voor het welzijn en de gezondheid van de
bewoner en biedt de zorg met grote betrokkenheid, toewijding, flexibiliteit,
incasseringsvermogen en deskundigheid. De bewoner bepaalt en deelt zijn/haar eigen dagritme
in. Deze benadering van zorg en ondersteuning voeren wij in alles door zodat de bewoner
optimale privacy en service ervaart. Er is 24 uur zorgverlening beschikbaar. Het huis beschikt
over een eigen koks die zorgen voor dagverse maaltijden.
Wij zijn op zoek naar medewerkers die gedreven zijn om de zorg aan bewoners zo in te richten
dat zij een optimale kwaliteit van leven ervaren. En die creatief naar mogelijkheden zoeken en
mogelijkheden creëren.
Wij vragen van jou:
● Een geldig diploma Verzorgende 3IG/verpleegkundige
● Je hebt een goed inlevingsvermogen en je bent een teamspeler
● Je bent een ster in het organiseren van het eigen werk en kunt niet-alledaagse problemen
zelfstandig oplossen
● Hygiënisch, systematisch en ordelijk werken is vanzelfsprekend voor jou
● Goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift
Ons aanbod:
● Verantwoordelijk en leuk werk in een klein team
● Een stijlvolle kleinschalige werkomgeving
● Salariëring marktconform
● Enthousiaste collega’s
Wil je samen met een team van professionele collega’s mede gestalte geven aan de zorg en
dienstverlening aan onze klanten in ons huis? Zit luisteren, respectvol communiceren, geduld en
creativiteit in jouw grondhouding? Bouw je graag een diepgaande band op met bewoners en ben
je op zoek naar een duurzame arbeidsrelatie? Solliciteer dan bij Ter Wal Woonzorg!
Een uitdagende functie met veel vrijheid en verantwoordelijkheid bij een jonge en dynamische
zorgonderneming. Het gaat om een functie voor 16-24 uur per week.
Wanneer je geïnteresseerd bent in deze functie, ontvangen wij graag een korte motivatiebrief en
CV.
Nikkie Verhoeven (manager wonen en zorg) staat u bij vragen graag te woord.

