Vacature Woon- en Zorgcentrum Avondlicht

Datum 21-06-2022

Verzorgende IG / EVV
Voor onze locatie Avondlicht Somatiek zoeken wij een Verzorgende IG / EVV (Eerst Verantwoordelijk
Verzorgende). Maatwerk is mogelijk en alles is bespreekbaar. Denk hierbij aan vaste nachten en hoeveel
uren je wilt werken. We kijken graag samen met jou wat past.
Heb jij hart voor de zorg en ben je op zoek naar een baan waarbij je veel afwisseling hebt, waar kwaliteit
van zorg centraal staat en jij de ruimte krijgt om jezelf te ontwikkelen? Lees dan vooral verder!
Waar ga je werken?
Avondlicht bestaat uit twee locaties. De locatie waar deze functie voor is, is een locatie waar cliënten
wonen met een somatische aandoening. Hier kunnen cliënten wonen of huren. Wonen en dagbesteding
zijn erg belangrijk voor onze cliënten.
Wat houdt de functie Eerst Verantwoordelijk Verzorgende (EVV) in?
Kort gezegd verricht je verpleegtechnische handelingen, signaleer je gezondheidsproblemen en werk je
methodisch. Je bent verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van een aantal cliënten op het gebied van
het actueel houden van het elektronisch cliëntendossier (ECD), organiseren en voeren van gesprekken,
samenwerking met collega’s en behandelaren en je bent het eerste aanspreekpunt voor de cliënten en
hun naasten. Belangrijk is om de cliënt te “volgen” en deze zijn eigen keuzes te laten maken of daarin te
begeleiden.
Dit ben jij
- Je hebt een diploma MBO-niveau 3 Verzorgende IG/MZ;
- Je hebt een afgeronde opleiding/cursus EVV of bent bereid deze te volgen;
- Ervaring als EVV is een pre;
- Je wilt dag-, avond-, nacht- en weekenddiensten werken;
- Je bent vakbekwaam in voorbehouden en risicovolle handelingen;
- Je bent vaardig met de computer.
Heeft deze vacature jouw interesse gewekt en wil je graag aan de slag bij Avondlicht?

Dan zijn wij op zoek naar jou!
Salarisindicatie FWG 35 of 40, reiskostenvergoeding, eindejaarsuitkering van 8,33%.
Je kunt je sollicitatie richten aan: ivantrigt@al-h.nl.

