VACATURE
Ben jij die betrokken medewerker die het best tot z’n recht komt in een kleinschalig team
waar betrokkenheid en aandacht voor de bewoner centraal staan? Heb je feeling met de
oudere bewoner en wil je hen de beste mogelijke ondersteuning en welzijn bieden?
Kom werken bij ons!

Fidesta Offingaburg is op zoek naar een:
Verzorgende IG
(uren in overleg)
Wat vragen wij van je?
- Diploma VZ IG
- Flexibel inzetbaar voor zowel dag- avond- als nacht- & weekenddiensten
- Wonende in de regio of nabij
- Werkervaring in kleinschalige woonvorm en het spreken van de Friese taal is een pre

Pas jij bij ons?
Bij ons ligt de focus op het welzijn en aandacht van onze bewoners. Als jouw uitdaging ligt in
verpleegtechnisch handelen dan ben je bij ons niet op je plek. Als jij het juist belangrijk vindt om te
investeren in de relatie die wij met onze ketenpartners (bijv. de huisarts) onderhouden, de kwaliteit
van onze zorg te borgen en er te zijn voor ons bewoners dan zijn wij zeker een match!
Wat bieden wij je?
Werken bij Fidesta Offingaburg betekent dat je een verantwoordelijke maar ontzettend fijne baan
hebt! We stimuleren zelfredzaamheid van de bewoner en geven jou alle ruimte om te zijn wie je bent
en je te ontwikkelen tot de professional die binnen ons team past.
Korte lijnen en een informele werksfeer, dat is waar wij voor staan.
Arbeidsvoorwaarden conform CAO VVT.
Interesse? Stuur je CV met motivatie naar info@fidesta-offingaburg.nl
Meer info over onze organisatie vind je op www.fidestazorg.nl
Graag tot ziens!

Wij behandelen je sollicitatie en persoonlijke gegevens conform de daarvoor geldende privacy richtlijnen. Door het
ontvangen van je sollicitatie ga je actief akkoord met deze bepaling dat je gegevens maximaal een jaar in portefeuille
worden bewaard. Indien je dit niet wenst dan verzoeken wij je dit aan te geven. Je gegevens worden bewaard in Outlook
van het e-mail account waaraan je deze sollicitatie richt, welke is beveiligd met een gepersonaliseerd wachtwoord en enkel
toegankelijk is voor daarvoor bevoegde personen. Indien je verdere vragen hebt aangaande het opslaan van je gegevens in
relatie tot de privacy wetgeving dan verzoeken we je ons privacy statement op onze website raad te plegen.

