Verpleegkundige voor Huize Glorieux m/v
16-24 uur per week

De werkomgeving
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 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 ons verzorgingshuis en de leefstijlwoningen met verpleeghuiszorg.
Wat ga je doen?
Heb jij tijd en aandacht voor de cliënt hoog in het vaandel staan? Ben jij een teamspeler maar
ook prima in staat om zelfstandig te werken? Beschik jij over inlevingsvermogen en heb jij echt
passie voor het vak? En ligt jouw kracht in het bewonersgericht werken en het bieden van zorg
op maat? Dan zoeken wij jou! Bij Zorg & Wonen Glorieux zijn wij namelijk op zoek naar een
enthousiaste verpleegkundige.
Als verpleegkundige begeleid en verzorg je samen met je collega’s onze bewoners. Je krijgt te
maken met uitdagende vragen op het gebied van wonen, welzijn en zorg. Je schat de
behoeften van de bewoners 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. Hij/ zij is voornamelijk
belast met coördineren van de zorg van de aan hem/ haar toegewezen cliënten, alsmede het
assisteren van behandelaars. Daarnaast ook het verlenen van de volledige zorg aan de cliënten
binnen de kaders van het individuele zorgleefplan.
Wie zoeken wij?
We zijn op zoek naar een betrokken collega met hart voor het vak. Ben jij een BIG
geregistreerde verpleegkundige? Dan komen we graag met jou in contact! Je beschikt over een
flinke dosis inlevingsvermogen. Persoonlijke aandacht en gastvrijheid zijn voor jou
vanzelfsprekend. Daarnaast ben je ondernemend, zelfstandig en proactief. Jouw kracht ligt in
het bewonersgericht werken en je biedt graag zorg op maat.
Wat bieden wij?
Wij bieden een uitdagende werkomgeving met enthousiaste collega’s op een unieke locatie.
Uren zijn in overleg met een maximum van 24 uur. Arbeidsvoorwaarden zijn volgens de cao
VVT.

Informatie
Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met onze teamleiders Tiny
Bogers, telefoon 040-2947500.
Solliciteren
Ben jij geïnteresseerd in deze functie? Stuur je motivatiebrief met cv naar
personeelsadministratie@glorieux.nl

