
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Op locatie Ten Anker is het zorgteam TA2 op zoek naar een enthousiaste en 
bekwame collega’s in de functie van  
 

Verzorgende IG  
 

24 - 28 uur per week én 28 – 32 uur per week 
 
 

Naast het feit dat er veel persoonlijke ontwikkeling aan te pas komt, blijf je ook 

bevoegd en bekwaam in je verpleegtechnische handelingen. 

Zorgteam TA2  

Locatie Ten Anker biedt cliënten de mogelijkheid om te wonen in een beschermde 
omgeving ten behoeve van de zelfstandigheid en het behoud van de 
zelfredzaamheid. Het voeren van de eigen regie in een veilige omgeving is hierbij het 
uitgangspunt. Als medewerker van het zorgteam TA2 bied je de professionele zorg op 
basis van de thuiszorg indicatie via de zorgverzekeringswet (ZVW) en de Wet 
Langdurige Zorg (WLZ) via een volledig pakket thuis (VPT).  

 
  



Functie-eisen 

 Diploma verzorgende IG, bevoegd & bekwaam  

 Een verklaring omtrent gedrag (VOG). 

 
Profiel 

 Je bent hulpvaardig, tactisch en oplettend in de omgang met collega’s, cliënten 
en diens relaties. 

 Je bent in staat Intern en extern goede werkcontacten te onderhouden.  

 Je beschikt over de volgende competenties: inlevingsvermogen, inzet en 
enthousiasme, klantgerichtheid en flexibiliteit. 

 

Ons aanbod 

 Het betreft een overeenkomst van 12 maanden, met de intentie tot verlengen 
voor onbepaalde tijd. 

 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 een bijdrage te leveren aan 
menselijk geluk. Meer informatie over Vrijwaard op www.vrijwaard.nl  

 

Solliciteren »» 

Zie jij jezelf als de perfecte kandidaat? Solliciteer dan snel! 

Stuur je motivatiebrief met cv vóór 20 januari 2019 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 via het algemene telefoonnummer 

0223 – 680824. 

 

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

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld. 

 

http://www.vrijwaard.nl/

