
 
 

 

 

Stage vacature Verzorgende IG / Verpleegkundige (MBO) minimaal 6 

maanden 

Houd je ervan om in contact met mensen te staan en wil je de geleerde stof vertalen naar de 

praktijk? Dan zijn wij naar jou op zoek! 

De organisatie 

Royaal Thuis 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 stage 

Als stagiaire ben je onderdeel van het team Verpleging & Verzorging (V&V).  Je ondersteunt 

bij het leveren van verzorgende en verpleegtechnische zorg volgens het zorgplan in de 

leefsituatie van de cliënt. Luisteren en het voeren van gesprekken zijn belangrijke onderdelen 

van je stage. Je helpt het team bij het signaleren van gezondheidsproblemen en het 

onderhouden van contacten met mantelzorgers en andere hulpverleners die bij de zorg 

betrokken zijn. Je ondersteunt bij het bespreken van de gang van zaken, voortgang, 

vooruitzichten, bijzonderheden en eventuele problemen. 

 

Werkzaamheden 

• Je werkt onder begeleiding van het team 

• Je gaat integer en betrouwbaar om met vertrouwelijke informatie over cliënten 

• Je hebt een representatief voorkomen en toont representatief gedrag bij het begeleiden en 

adviseren van cliënten en verwanten 

• Je vertegenwoordigt Royaal Thuis in het extern netwerk conform het profiel van de 

organisatie 

• Je beschikt over een empathische houding in de benadering van de cliënt om de 

overeengekomen zorgdoelen met hen te bereiken 

• Je kan omgaan met de sociale en culturele diversiteit tussen cliënten en medewerkers 

 

  



 
 

 

 

Wat verwachten wij van jou? 

• Bezig met relevante MBO opleiding  

• Sociale vaardigheden zoals motiveren, stimuleren, flexibiliteit, inlevingsvermogen en een 

proactieve houding 

• Flexibiliteit 

 

Wat kunnen wij jou bieden? 

• Vergoeding conform cao VVT naar rato 

• Een inspirerende werkomgeving en een uitdagende en afwisselende stage 

• Een enthousiast team met grote betrokkenheid en volop mogelijkheden om jezelf te 

ontwikkelen door bijvoorbeeld werkoverleggen, trainingen, cursussen e.d. 

Past deze functie bij jou? Dan horen we dat graag persoonlijk van je. Stuur je motivatiebrief 

met C.V. naar personeelszaken@royaalthuis.nl 

 

 

 

 

 

 

  


