(Interne) Vacature
Wij als team het Hofje (PG-afdeling) zijn per direct op zoek naar
een:

Verzorgenden IG (m/v)
Nederlands en Aramees sprekend

24 uur

Ben jij, net als wij, iemand met hart voor de zorg en is welzijn ook voor
jou onlosmakelijk verbonden aan het woord zorg? Beheers jij zowel de
Nederlandse taal in woord en geschrift en spreek jij daarnaast vloeiend
Aramees? Dan zoeken wij jou!
Wie ben je?
Wij zoeken een enthousiaste collega met een hart voor mensen die graag een
steentje wil bijdragen aan de zorg en welzijn van onze klanten. Je bent gastvrij
en trots op je vak!
Kennis? Jazeker! Maar we gaan er van uit dat jij door jouw diploma Verzorgende
IG de kennis wel in huis hebt. Naast lef ,humor en ‘’gezond boeren verstand’’ heb
je de drive het beste te willen voor onze klanten. Je zet je ideeën om in acties en
je bent dus een doener!
Wat ga je doen?
Als onze collega ga je aan het werk in een klein enthousiast team en bied je niet
alleen zorg maar vind je het ook een uitdaging om samen met de klant en
eventueel de mensen om hem of haar heen opzoek te gaan naar de
mogelijkheden voor het welzijnsaspect.
Tuurlijk coördineer je de zorg op een effectieve en efficiënte manier en
communiceer je waar nodig met de betrokken partijen. Wellicht heb je nieuwe
ideeën die we samen in gang kunnen zetten om het niveau van zorg en kwaliteit
naar een nog hoger plan te tillen.
Wij als team willen bijdragen aan elkaars ontwikkeling en hopen dat jij er net zo
over denkt om samen met ons het gezamenlijke doel te behalen, namelijk; het
beste voor onze klanten!
Hoe denken wij over zorg?
Onze visie is gebaseerd op de humanistische waarden: wederzijds respect,
solidariteit en keuzevrijheid. Wij zijn er om onze klanten te helpen bij fysieke,
emotionele en sociale uitdagingen, zodat zij zichzelf kunnen zijn en een plezierig
en fijn leven kunnen leiden op de plek van hun keuze.
Wat hebben wij jou te bieden?
Je krijgt bij de Posten de mogelijkheid om je
vakbekwaamheid goed op peil te houden en aangezien
we graag mensen met ambitie willen zijn opleidingswensen
zeker bespreekbaar.
Je krijgt veel vrijheid om je eigen visie op
zorg en kwaliteit toe te voegen aan de
reeds aanwezige expertise, maar we
vragen natuurlijk ook het nodige van je.
Salaris krijg je conform cao in FWG 35,
hierbij houden we rekening met jouw

kennis en ervaring.
Wij investeren voortdurend in ons werkplezier en vakmanschap, niet alleen door
opleidingen, maar ook door elkaar helpen en samen te leren en te ontwikkelen.
Samen met jou maken we de Posten.
Solliciteren:
We gaan er van uit dat je net zo enthousiast bent als wij en dat je gaat
solliciteren. Laat ons daarom weten waarom jij bij ons past.
Jouw sollicitatie met CV kun je richten aan de Posten, t.a.v. de afdeling HR, de
Posten 135, 7544 LR te Enschede of via de mail solliciteren@deposten.nl.
Voor vragen die betrekking hebben op de functie kun je contact opnemen met
Christina Tastekin of Jessica Mosman via telefoonnummer 053-4753 753.

