Vredenoord zoekt een avond- en weekendhoofd
(contract onbepaalde tijd is mogelijk)
Wil jij werken in een gezellige, kleinschalige locatie met korte lijnen, grote mate van zelfstandigheid in
je taken en een prettige werksfeer? Kom dan bij ons solliciteren.
Vredenoord is een woonzorgcentrum voor wonen, welzijn en zorg. Vredenoord is gevestigd in Huis ter
Heide (Utr.). Cliënten (100) voelen zich thuis, er is ruimte voor ontmoeting, zingeving en aandacht voor
elkaar, de vraag van de cliënt is het uitgangspunt. Van origine is Vredenoord een christelijke organisatie
waar iedereen welkom is.
Met het motto “Hoofd, hart en handen” willen wij de uniekheid en de eenheid van de mens benadrukken.
Wij zoeken een balans in lichamelijke activiteiten, mentaal welbevinden, welzijn, creatieve activiteiten
en bezinning.
Wat zijn je werkzaamheden?
Buiten de kantoortijden, tijdens de avond- en weekenddiensten, heb je de operationele leiding ten
aanzien van medewerkers en bewoners. Je ondersteunt en begeleidt de medewerkers van de
zorgafdelingen en participeert, zo nodig, in de zorgverlening. Je biedt hulp bij verpleegkundige
handelingen of calamiteiten. In het kader van de bedrijfshulpverlening treed je op als ploegleider. Ook
lever je een bijdrage aan de deskundigheidsbevordering van medewerkers door interne scholing.
Wat vragen wij?
Je weet hoe te handelen in complexe of afwijkende situaties waarbij je beslissingen durft te nemen. In
alle gevallen reageer je adequaat en ga je zelfverzekerd te werk. Je bent pro-actief, besluitvaardig,
flexibel, zorgvuldig en geduldig. Je beschikt over doorzettingsvermogen, inlevingsvermogen en je hebt
een positieve instelling en denkt in mogelijkheden. Je hebt een diploma verpleegkundige niveau 4 en
bent BIG-geregistreerd. Ervaring met (coachend) leidinggeven is een pré.
Wat bieden wij?
 Een gezellige, unieke, kleinschalige locatie met korte lijnen;
 Grote mate van zelfstandigheid in je taken en een prettige werksfeer;
 Werktijden avond: tussen 17.00/18.00 – 23.00 uur;
 Werktijden weekend: tussen 7.00 – 23.00 uur (op te splitsen in twee diensten);
 Omvang contracturen is in overleg;
 Arbeidsvoorwaarden conform cao VVT;
 Een contract voor onbepaalde tijd, indien je momenteel ook een contract voor onbepaalde tijd
hebt.
Op welke wijze kun je solliciteren?
Heb je vragen of wil je solliciteren? Neem dan contact op met onze personeelsfunctionaris, Wilma
Overeem, via telefoonnummer (030) 69 31 665 of stuur een appje naar (06) 30422512.
Je mag ook gelijk je CV en motivatiebrief mailen naar: personeelszaken@vredenoord.nl

