Vacature
Wij zoeken per direct een verzorgende niveau 3 (M/V)
Wat ga je doen?
Jij geeft onze (oudere) klanten de zorg die met hen is afgesproken in het Zorgleefplan.
Alle voorkomende verzorgende en een aantal specifieke verpleegtechnische handelingen
kun je uitvoeren. Via een ECD (Elektronisch Cliënten Dossier) rapporteer je jouw
werkzaamheden en uiteraard ervaart de klant het contact met jou als prettig en
professioneel. Als je de indruk hebt dat de indicatie van een klant moet worden
aangepast, dan meld je dat aan de Coördinator Zorg. Jij bent het gezicht van OBG.

Welke taken heb je?



Verzorgende handelingen bij cliënten uitvoeren (Niveau 3);
Werken met en rapporteren in het ECD.

De persoon die wij zoeken:











Is gediplomeerd verzorgende Niveau 3;
Heeft een goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift;
Heeft bij voorkeur ervaring met de systemen Nedap-ONS;
Heeft bij voorkeur kennis en ervaring met het werken ouderen en
dementerenden;
Heeft een pro-actieve, servicegerichte houding;
Heeft een dienstverlenende en flexibele instelling;
Heeft goede sociale en communicatieve vaardigheden;
Kan zelfstandig werken;
Werkt accuraat;
Beschikt over een geldig VOG.

Wij bieden je:







Een functie voor gemiddeld 16 tot 24 uur per week;
Flexibele werktijden en inzetbaar op alle diensten;
Inschaling op basis van opleiding en ervaring schaal FWG 35;
Arbeidsvoorwaarden volgens CAO VVT;
Dynamische werkomgeving met leuke collega’s in Nijmegen-Oost;
Aantrekkelijke personeelsregelingen.

Interesse?
Spreekt deze functie je aan? Mail dan zo spoedig mogelijk een beknopte motivatie met je
CV naar de Coördinator Zorg, coordinatorzorg@obg.nu.

OBG, daar doe je mee!
OBG biedt al meer dan 424 jaar zorg en diensten aan zelfstandig wonende
ouderen en aan andere leeftijdsgroepen die actief willen zijn in NijmegenOost. OBG biedt persoonlijke verzorging thuis, woonondersteuning en tal
van welzijnsactiviteiten. Bovendien biedt OBG begeleid wonen aan
dementerende ouderen en kun je er terecht voor dagbesteding. Ook huur
je bij OBG een werkplek of een vergaderruimte en geef of volg je er
cursussen en lezingen. Ontmoeten staat centraal in de filosofie van OBG.
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