Vacature Verzorgende IG, Niveau 3
Wil jij ons cultureel diverse team komen versterken om de leefkracht van onze clienten te behouden en te versterken? Dan zijn wij
op zoek naar jou!
De organisatie
Royaal Thuis, voorheen Royaal Zorg en Clementia Zorgverleners, is een Haagse thuiszorgorganisatie die al ruim 7 jaar actief is in de
zorgsector. Als thuiszorgorganisatie bieden wij zorg aan waardoor de leefkracht van onze cliënten vergroot wordt. Wij leveren
verschillende soorten zorg: hulp bij het huishouden, persoonlijke verzorging en verpleging en begeleiding.
De functie
In je functie lever je volledige verzorgende en verpleegtechnische zorg volgens het zorgplan in de leefsituatie van de cliënt.
Werkzaamheden

Je verricht voornamelijk verpleegtechnische handelingen, zoals insuline prikken, stomazorg, wondverzorging, maar ook
verzorgende taken, zoals helpen bij wassen en aankleden

Indien nodig lever je ondersteunende herstel begeleiding

Je signaleert gezondheidsproblemen en onderhoudt contact met andere hulpverleners

Luisteren en gesprekken voeren zijn belangrijke onderdelen van je werk

Je onderhoudt contacten met mantelzorgers en andere hulpverleners die bij de zorgverlening betrokken zijn

Je bespreekt de gang van zaken, voortgang, vooruitzichten, bijzonderheden, eventuele problemen en dergelijke

Je onderhoudt interne en externe contacten met betrokkenen bij de uitvoering van het zorgplan

Je werkt zelfstandig en in teamverband binnen de bepaalde richtlijnen

Je bepaalt je eigen werkwijze en prioriteiten en kan vakinhoudelijk en bij organisatorische problemen terugvallen op de
wijkverpleegkundige

Je bent vanuit je eigen discipline en/of functie verantwoordelijk voor het ondersteunen en bevorderen van de kwaliteit van
de zorgverlening

Je beheerst de Nederlandse taal, zowel mondeling als schriftelijk en kan je in de voor de ander begrijpelijke taal uitdrukken

Je gaat integer en betrouwbaar om met vertrouwelijke informatie over cliënten

Je hebt een representatief voorkomen en toont representatief gedrag
Wat verwachten wij van jou?










Je hebt een diploma Verzorgende IG Niveau 3
Je bent aantoonbaar bekwaam bent voor verpleegtechnische handelingen
Je hebt een autonome werkhouding en kan ook goed samenwerken met teamleden en andere professionals in de keten
Je bent een doorzetter met een praktische instelling die stevig in de schoenen staat
Je bent in staat om voorkomende (dagelijkse) probleemsituaties op te lossen
Je bent bereid om onregelmatig te werken
Je beschikt over vervoer om naar de verschillende clienten te reizen (auto, fiets of scooter)
Je kan in crisissituaties het hoofd koel houden en adequaat handelen
Je bent flexibel

Wat kunnen wij jou bieden?





Een fijne en informele sfeer
Salarisschaal conform CAO VVT en uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden
Een inspirerende diverse werkomgeving en een uitdagende en afwisselende functie
Een enthousiast team met grote betrokkenheid en volop mogelijkheden om jezelf te ontwikkelen

Past deze functie bij jou?
Dan horen we dat graag persoonlijk van je. Stuur je motivatiebrief met C.V. naar personeelszaken@royaalthuis.nl

