
 
    
Ter versterking van onze Flexpool zijn wij per direct op zoek naar collega’s voor de   

 functie van: 

             Verzorgende(IG) (m/v) 
            10-20 uur 

 
De Posten: 
De Posten kenmerkt zich door zijn missie; hartelijk, huiselijk en hulpvaardig. Daarmee bedoelen we dat 
we een organisatie zijn met hartelijke medewerkers die belangstelling tonen voor bewoners en collega's 

en je het gevoel geven welkom te zijn. De huiselijke omgeving uit zich in de sfeer en de aankleding, die 
gezelligheid en geborgenheid uitstraalt; een plek dus waar mensen graag willen wonen. Hulpvaardig zijn 
we in de zin van kundig in het dienstverlenen en kundig in het zorg verlenen. We stemmen het verlenen 
van hulp af op de vraag en weten waar grenzen liggen aan het zelf of niet zelf kunnen doen. 

 
Jouw functie: 
Voor deze uitdagende functie als Verzorgende in de Flexpool ben je werkzaam op verschillende afdelingen 

in de organisatie. Hierbij kun je worden ingezet op een somatische, psychogeriatrische, geriatrische 
revalidatie afdeling of thuiszorg locatie. Je biedt ondersteuning, begeleiding en verzorging aan de cliënt 
volgens het leefplan dat in samenwerking met de cliënt is opgesteld. Je verricht hierbij diverse 
verpleegtechnische handelingen die aansluiten bij jouw deskundigheid. Daarnaast coördineer je de 
verpleegkundige zorg op een effectieve en efficiënte manier waarbij je de kernwaarden Hartelijk, 
Huiselijk en Hulpvaardig niet uit het oog verliest. Je communiceert zowel met je collega’s als andere  

(1e en 2e lijns) zorgverleners over het zorgdossier. Hierbij signaleer je bijzonderheden en veranderingen.  
 
Jouw kwaliteiten: 
 Een diploma Verzorgende IG; 
 Ervaring en affiniteit met het werken in de ouderenzorg; 
 Zelfstandig kunnen werken, dialooggestuurd denken en handelen, initiatieven nemen; 
 Zorgvuldig en empathisch kunnen communiceren; 

 Flexibel en houdt van afwisseling. 
 
Wat wij bieden: 
Wij bieden een arbeidsovereenkomst aan voor 10-20 uur per week (contractvorm in overleg) voor  
bepaalde tijd. Ingangsdatum is zo spoedig mogelijk. Het salaris is ingedeeld conform CAO VVT in 
functiegroep 35. 
 

Solliciteren: 
Jouw sollicitatie + CV kun je uiterlijk tot 20 juni 2014 richten aan de Posten, t.a.v. Sander Reurink, 
afdeling P&O, De Posten 135, 7544 LR Enschede of via de mail personeelszaken@deposten.nl.  
Nadere informatie over deze functie kun je verkrijgen bij Marijke Wilderink, Coördinator Flexpool,  
via tel.nr. 053-4753753. 
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