Zorgcoördinator voor de PG en de somatiek
24 - 32 uur per week
Glorieuxpark
Glorieuxpark is een prachtig en duurzaam landgoed, nabij het centrum van Eindhoven. In deze
weelderig groene oase van rust delen verschillende voorzieningen hun thuishaven, zoals een
verzorgingshuis, verschillende leefstijlwoningen, herstelzorgstudio’s en een conferentiecentrum.
Glorieuxpark biedt een geborgen verblijf aan diverse doelgroepen die harmonieus samenkomen op
ons landgoed, waarbij de persoonlijke aandacht van onze betrokken medewerkers voorop staat.
Samen leven en zorgen voor elkaar is dan ook ons uitgangspunt.
Zorg & Wonen Glorieux
Zorg & Wonen Glorieux is een kleinschalige zorgorganisatie gelegen op het landgoed en biedt
verzorging en verpleging aan diverse kwetsbare doelgroepen, met oog voor de eigenheid van haar
bewoners. Zorg & Wonen Glorieux biedt ruimte aan verschillende bewoners die verblijven in Huize
Glorieux (verzorging en verpleeghuiszorg), de leefstijlwoningen met verpleeghuiszorg en de
herstelzorgstudio’s.
Wat ga je doen?
Als zorgcoördinator ben je de coach van de zorgmedewerkers. Je coördineert, stuurt, begeleidt en
weet alle disciplines te motiveren en te stimuleren tot de best mogelijke zorg voor bewoners en ziet
toe op een uniforme manier van werken. Je signaleert kansen en knelpunten voor de afdeling en
denkt actief mee bij het ontwikkelen van het beleid. Je begeleidt en verzorgt samen met je collega’s
de zorg van onze bewoners volgens het zorgleefplan.
Wie zoeken wij?
We zijn op zoek naar een betrokken collega met hart voor het vak met kennis over zorgcoördinatie en
processen. Onze nieuwe collega is tactvol en luistervaardig. Je werkt mee in de zorg en bent dus ook
bereid om onregelmatig te werken. Je hebt minimaal 5 jaar ervaring in de zorg, hebt minimaal een
diploma als verzorgende IG en beschikt over een aantoonbaar HBO werk- en denkniveau.
•
•
•

Wat bieden wij?
Een uitdagende werkomgeving met enthousiaste collega’s.
Een contract met een arbeidsduur van 24-32uur. De werktijden zijn conform rooster.
Een salaris conform CAO VVT.
Informatie
Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met onze teamleiders
Tiny Bogers en Chantal de Visser, telefoonnummer 040 - 2947500.
De vacature wordt gelijktijdig intern en extern uitgezet. Bij gelijke geschiktheid genieten interne
kandidaten de voorkeur.
Solliciteren
Ben jij geïnteresseerd in deze functie? Stuur je motivatiebrief met cv naar
personeelsadministratie@glorieux.nl

