
 

 

 

Het thuiszorg team Centrum is, ter vervanging tijdens zwangerschapsverlof, 

op zoek naar een collega in de functie van 

 

Verzorgende IG voor 16 - 24 uur per week 

vanaf 1 april 2019 tot 1 november 2019 

 

Hou jij van afwisseling en wil je jezelf graag blijven ontwikkelen? 
 
De thuiszorgteams van Vrijwaard staan 24 uur per dag klaar om op snelle en 

adequate wijze de juiste zorg en dienstverlening te bieden op een professionele 

manier. Zij ondersteunen de cliënt om de zelfstandigheid te bewaren en hen zolang 

mogelijk in hun eigen omgeving te laten wonen.  

  

Wij zijn op zoek naar een prettige en deskundige collega. Wij bieden jou een 

uitdagende functie waarbij bekwaamheid, zelfinitiatief en ontwikkeling centraal staat. 

Zie jij jezelf als de perfecte kandidaat? 

 

De functie 

Het is belangrijk dat je kan meebewegen met de beleving van de cliënt. Wij werken 
met digitale cliëntendossiers waarin je signaleert en rapporteert. Je werkt dag- avond 
en nachtdiensten, waarvan minimaal 3 nachtdiensten per maand. We zijn een 
betrokken team en streven naar een gezellige en open werksfeer met hart voor de 
cliënten.  
 

 

Functie-eisen 

 Diploma verzorgende IG, bevoegd & bekwaam 

 Een verklaring omtrent gedrag (VOG)  

 Affiniteit en ervaring met de doelgroep (ouderen)  
 

 



Profiel 

 Je communiceert helder en eenduidig  

 Je bezit sociale vaardigheden zoals tact, non-verbale communicatie,  
inlevingsvermogen en je weet de cliënten te motiveren en te stimuleren 

 Je bent flexibel met een vleugje humor  

 Je bent enthousiast en leergierig 

 Je durft initiatief te nemen  
 

 
Ons aanbod 

 Voor de periode vervanging tijdens zwangerschapsverlof betreft het een 
overeenkomst van 7 maanden. 

 Het salaris is afhankelijk van opleiding en ervaring, conform richtlijnen cao 
VVT. 

 

 
Onze missie 

Vrijwaard is een zorgorganisatie in Den Helder die wonen, welzijn en zorg met een 
menselijke maat aanbiedt. Onze inzet daarbij is om de eigen regie in stand te houden 
en een bijdrage te leveren aan menselijk geluk. 
 

 
Zet jij de eerste stap? 

Stuur je motivatiebrief met cv vóór 20 januari a.s. naar personeelszaken@vrijwaard.nl 
t.a.v. Leonie Jorna (Team HR/werving & selectie).  
 
Wil je inhoudelijk meer weten over deze functie dan kun je contact opnemen met 
Dion Broeders (interim manager zorg), bereikbaar op werkdagen via telefoonnummer 
0223 680824. 
 

Meer informatie over Vrijwaard en het thuiszorg team kun je vinden op de website 

www.vrijwaard.nl  

Interne kandidaten gaan bij gelijke geschiktheid voor op de overige kandidaten. 

Acquisitie wordt niet op prijs gesteld. 
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