De Vriezenhof biedt op liefdevolle wijze verpleeghuiszorg (somatisch en dementie)
aan bijna 60 bewoners en daarnaast thuiszorg, dagbestedingsactiviteiten en
huishoudelijke ondersteuning in Vriezenveen en omgeving. We willen onze
bewoners en cliënten de mogelijkheid bieden om op een plezierige manier oud te
kunnen zijn/worden in een fijne en veilige omgeving. Hoe we dat doen? Nou,
gewoon met hart voor de zorg!

Wij zoeken leuke nieuwe collega’s
 Helpende(n)+
 Verzorgende(n) IG (ook voor de wijk)
 Verpleegkundige(n)

en we geven je graag

1
2
3

4
5
6
7

7 redenen om voor ons te kiezen

Omdat het werken bij een kleine organisatie met een gemoedelijke sfeer en korte lijnen
gewoon leuk is!
Omdat je bij ons gewoon je verlof-uren (incl. zomervakantie) op kunt nemen omdat de
teams volledig bezet zijn. Zo was het dit jaar bij de Vriezenhof, zowel in huis als in de wijk.
Omdat je bij ons de ruimte krijgt om te werken aan je persoonlijke of vakinhoudelijke
ontwikkeling?
Net als dit jaar gaan we in 2023 weer volop scholingen aanbieden op het gebied van
belevingsgerichte zorg én voorbehouden handelingen. En wil je zelf een opleiding tot
verpleegkundige of gespecialiseerd verzorgende psycho-geriatie (GVP) volgen? Ook dat kan. Graag
zelfs!
Omdat het salaris de moeite waard is.
Alle helpenden + worden ingeschaald in salarisgroep 25. Verzorgenden IG worden met ingang van
2023 ingedeeld in salarisgroep 40, verpleegkundigen zijn ingedeeld in salarisgroep 45.
Omdat je een vast contract wilt met het aantal contracturen dat jij wilt, als je de overstap maakt.
Veel is mogelijk. We gaan daar graag over met je in gesprek.
Omdat je al direct merkt dat we je graag als nieuwe collega zien.
Daar laten wij geen twijfel over bestaan. Je belt ons en binnen een week zitten we om tafel om
kennis te maken en te kijken of we een klik hebben.
Omdat je zowel in de wijk als in de Vriezenhof kunt werken
Ook dat kan. Daarover gaan we graag met jou in gesprek.

Jij bent
•
•
•
•
•
•
•
•

gediplomeerd Helpende+, Verzorgende IG, GVP-er of verpleegkundige (of nog in opleiding voor
één van deze functies!).
iemand met ervaring binnen de (ouderen)zorg.
prettig om mee samen te werken.
goed in je werk.
open en toegankelijk.
iemand die stevig in de schoenen staat.
iemand die graag de handen uit de mouwen steekt en elke dag met plezier wil werken
gewend om multidisciplinair én met een digitaal zorgdossier te werken.

Iets voor jou?

Heb je interesse? Neem dan contact op met Anke Hemmer, teamleider zorg. Zij beantwoordt graag al je
vragen en maakt graag een afspraak voor een kennismaking. Je kunt Anke bellen of mailen: 06 - 8229
8738 / a.hemmer@vriezenhof.nl. Mocht je haar telefonisch niet direct te pakken krijgen, spreek dan de
voicemail in en ze belt je z.s.m. terug.

Bel of mail je ons? Leuk!

