Vacature
Stichting Zorg & Wonen Glorieux zoekt een
verzorgende niveau 3 IG /verpleegkundige voor nachtdiensten m/v
16 - 32 uur per week
De werkomgeving
Zorg & Wonen Glorieux is een relatief klein zorgcentrum waar leven in gezamenlijkheid een
belangrijke rol speelt. Deze visie werkt door in allerlei aspecten van het leven.
Het verzorgingshuis is relatief klein, waardoor het ook zijn eigen unieke sfeer ademt. Hier is nog tijd
voor persoonlijke aandacht en zorg en dat wordt door iedereen als zeer prettig ervaren.
De functie
Als verzorgende/verpleegkundige werk je zelfstandig. Je draagt zorg voor het welzijn van de bewoner
en zijn omgeving. Je werkzaamheden zijn afwisselend. Naast verzorgende taken zijn luisteren en
gesprekken voeren belangrijke onderdelen van je werk.
Het profiel
Ik ben Ingemar Lubbers, directeur van een van de kleinste zorgorganisaties van Nederland.
Momenteel hebben we 45 bewoners in het verzorgingshuis, 18 bewoners in het verpleeghuis en 7
plaatsen voor gasten in het herstelhotel.
Ik ben op zoek naar gediplomeerd verzorgende IG/verpleegkundige voor nachtdiensten, die het
werken in de zorg nog steeds fantastisch vindt.
Als verzorgende/verpleegkundige in nachtdiensten werk je in het verzorgingshuis en in het
herstelhotel Stefaan. In principe doe je het werk alleen. Er is ook een woonbegeleider in de nacht
voor de kleinschalige woningen. En als het nodig is, is er ook een verzorgende in de
bereikbaarheidsdienst. Je staat er nooit helemaal alleen voor. Hoofdzaak zijn natuurlijk onze
bewoners en onze gasten in het herstelhotel, daarnaast zijn er ook bepaalde taken die in de nacht
gedaan worden zoals uitvoeren verpleegtechnische handelingen, bijhouden van informatie voor de
afdeling.
De zorg is voortdurend in verandering en dat geldt ook voor onze organisatie. Op 13 december 2016
hebben we het Gouden keurmerk van Prezo behaald. Een Prezo kwaliteitssysteem is gericht op
interne kwaliteitsverbetering vanuit een bewonersperspectief. Kwaliteit van leven staat daarbij
centraal. We hebben mooie complimenten gekregen van het auditteam. Ze vinden dat we werken
met passie en bevlogenheid, dat medewerkers zelf ervaren dat er tijd is voor bewoners en dat er een
goed leerklimaat is.
Vanaf het nieuwe jaar gaan we werken met een bepaalde methodiek, met een uniforme werkwijze,
waardoor een optimale omgeving gecreëerd kan worden waarbij de bewoners prettig kunnen leven
en hun persoonlijkheid het beste tot hun recht komt. Hierbij word je ook geacht een opleiding te
volgen om met deze methodiek te kunnen werken. Daarnaast hecht ik zeer veel waarde aan het
ontwikkelen van medewerkers en zijn ik en mijn teams hier actief mee bezig.
Deze taken zijn vastgelegd in een functieprofiel en het functieprofiel is opvraagbaar via email:
personeelsadministratie@glorieuxpark.nl
Ben je een ervaren gediplomeerd verzorgende IG of verpleegkundige en herken je je in het profiel
dan wil ik graag met je in contact komen.

Vacature
Wij vragen
Beschikt over tenminste een diploma verzorgende IG niveau 3 of hoger.
Indien verpleegkundige beschikken over een geldige BIG registratie.
Hebben van minimaal twee jaren ervaring.
Hebben van een professionele en zelfstandige beroepshouding.
Beschikken over goede communicatieve vaardigheden.
Empathie in de contacten met bewoners, belangenbehartigers en andere disciplines. Ook van
belang is geduld, doorzettingsvermogen, tact, ordelijkheid en hygiënisch werken.
Hebben van affiniteit met de doelgroep.

Werktijden
Conform rooster van maandag tot en met zondag. De nachtdiensten vangen aan om 22.45 uur en
eindigen om 7.15 uur na de overdracht.
Salaris
Ingeschaald conform cao VVT.
Informatie
Meer informatie over de organisatie kunt u vinden op de websites: www.glorieuxpark.nl en
www.herstelhotelstefaan.nl
Voor inhoudelijke informatie over deze functie kunt u contact opnemen met
mevrouw Ingemar Lubbers (directeur), telefoon: 040 - 294 75 00 tussen 14.00 uur en 15.30 uur op
maandag, dinsdag en donderdag.
Sollicitatie
Bent u geïnteresseerd in deze functie? Schrijf dan uw sollicitatiebrief met CV en stuur deze naar
personeelsadministratie@glorieuxpark.nl
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

