Vredenoord zoekt een enthousiaste verzorgende 3 IG/verpleegkundige
voor de nachtdienst (uren in overleg)
Wil jij werken in een unieke 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?
Je houdt je bezig met de dagelijkse verzorging en verpleging van de cliënten. De werkzaamheden
worden zelfstandig uitgevoerd volgens het zorg-leefplan. Je draagt informatie over via de
werkoverdracht en de rapportage in het zorgleefplan.
Je komt te werken op een verzorgings- en verpleegafdeling. Onze cliënten op deze afdelingen
hebben een ZZP 4 t/m 7. Er is ’s nachts een team van drie medewerkers werkzaam.
Wat zijn je werktijden?
Nachtdiensten van 22.45 tot 07.15 uur.
Wat vragen wij?
- Opleiding verzorgende IG of verpleegkundige niveau 4.
- Respectvol, tactvol en met invoelend vermogen optreden naar cliënten, familie, bezoekers en
collega’s van eigen en andere disciplines.
Wat bieden wij?
- Een unieke kleinschalige locatie met korte lijnen
- Grote mate van zelfstandigheid in je taken en een prettige werksfeer
- Arbeidsvoorwaarden conform cao VVT
- In eerste instantie een dienstverband voor een jaar.
- Aantal contracturen is in onderling overleg af te stemmen.
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

