Verzorgende niveau 3 IG/verzorgende C Zorghotel de Kim

Zorghotel de Kim is een mooi gezellig hotel waar thuiszorg wordt gegeven aan de zorggasten. Anders dan de
thuiszorg is bij ons tijd en service een belangrijk speerpunt.
Wat doe je als Wijkverpleegkundige bij Zorghotel De Kim
Als verzorgende werk je met een vaste groep collega’s. Samen zorgen jullie ervoor dat het team goed draait en dat
jullie de juiste zorg leveren. De lijnen zijn kort wat maakt dat je snel kunt schakelen, dit is allemaal in het belang van
goede kwaliteit van zorg. Samen met je team ben je verantwoordelijk voor het totale pakket aan zorg. Je zorgt ervoor
dat de zorgplannen actueel zijn en er doelmatig gewerkt wordt. Je bent service gericht en proactief. Je hebt affiniteit
met complementaire zorg.
Als verzorgende voer je alle voorkomende verzorgende werkzaamheden uit.
Omdat jij als verzorgende dagelijks te maken hebt met onze zorggasten, horen we graag jouw mening en ideeën.
Over hoe we processen en werkwijzen kunnen verbeteren. Zodat onze zorggasten de beste zorg krijgen.
Digitalisering staat hoog op de agenda bij Zorghotel de Kim. Wij zoeken verzorgende die deze uitdaging op digitaal
vlak met ons willen aangaan.
Profiel en opleiding
o
o
o
o
o
o
o
o

Je bent in het bezit van een diploma MBO-3 Ig of verzorgende C
Uren zijn in overleg
Je hebt werkervaring in de thuiszorg
Verder heb je affiniteit met pionieren, sta je stevig in je schoenen en ben je communicatief sterk
Wij verwachten dat je meegaat in de digitale ontwikkelingen van onze organisatie
Je bent gastvrij en een goede teamspeler.
Het verrichten van verpleegtechnische handelingen waarvoor je bent bevoegd als IG’er.
De zelfredzaamheid vergroten of behouden, waardoor de eigen regie wordt gewaarborgd en zorggasten weer
tevreden en zelfredzaam naar huis gaan

Wij bieden je:
•

Een hecht multidisciplinair team en de mogelijkheid om je te ontwikkelen. Met gerichte begeleiding stimuleren
we je groei en ontwikkeling binnen onze organisatie;

•

Een passend salaris conform de cao sociaal werk;

•

Nauwe betrokkenheid bij veranderingen en de inrichting van werkprocessen.

Ben jij geïnteresseerd? Ik maak graag kennis met je, maar eerst ontvang ik graag een
sollicitatiebrief met CV via info@zorghoteldekim.nl, Dennis Schrader- Zorgmanager.

