Vacature
Stichting Zorg & wonen Glorieux zoekt een

Verzorgende niveau 3 IG voor de kleinschalige verpleeghuiswoningen (psychogeriatrie) m/v
20 – 32 uur per week
De werkomgeving
Zorg & Wonen Glorieux is een kleine zorgorganisatie in Eindhoven die verzorging en verpleging
biedt aan 70 bewoners waarvan 38 bewoners in het verzorgingshuis, 18 bewoners in de
kleinschalige verpleeghuiswoningen en 14 gasten in de herstelzorgkamers.
Als woonbegeleider ben je werkzaam binnen een van de kleinschalige verpleeghuiswoningen
(PG). Er zijn drie woningen met ieder zes bewoners. Elke woning heeft een eigen leefstijl. Binnen
de Zonnehoeve wonen voornamelijk religieuzen en in het Lukashuis wordt ruimte geboden aan
mensen met een antroposofische leefstijl. In de derde woning, Rumah Senang, wonen mensen
met een Nederlands-Indische achtergrond.
Wat ga je doen?
Als woonbegeleider begeleid en verzorg je samen met je collega’s de zorg van de bewoners
binnen het kleinschalig wonen volgens het zorgleefplan. Je krijgt te maken met zorgvragen op
het gebied van wonen, welzijn en zorg.
Je schat de behoefte van de bewoner correct in door in gesprek te blijven over persoonlijke en
praktische zaken met zowel de bewoners als de mantelzorgers. Samen zorgen we voor een
warme woonleefgemeenschap met als doel bewoners zich thuis te laten voelen en zoveel
mogelijk deel te laten nemen aan alle aspecten van het dagelijks leven.
Wat zoeken wij?
We zijn op zoek naar een collega met passie voor het vak.
Ben jij een gediplomeerd verzorgende IG, dan komen we graag met jou in contact!
Wat vragen wij?
Je beschikt over tact, en inlevingsvermogen en een gastvrije houding. Daarnaast ben je
ondernemend, zelfstandig en pro-actief.
Jouw kracht ligt in het bewonersgericht werken en je biedt graag zorg op maat.
Wat bieden wij?
Een salaris passend bij functiegroep 35. De arbeidsvoorwaarden zijn volgens CAO VVT.
Een uitdagende werkomgeving met enthousiaste collega’s.
Informatie
Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met Chantal de Visser,
teamleider, Telefoon 040 – 2947500
Solliciteren
Ben jij geïnteresseerd in deze functie? Stuur je motivatiebrief met CV naar
personeelsadministratie@glorieuxpark.nl.

