
Verzorgende IG

Sollicitatietermijn: 4 november 2019

Uren: Uren bespreekbaar

Salaris: Maximaal brutosalaris € 2.668,93 (fulltime basis) FWG 35

CAO: VVT

Ingangsdatum: In overleg

Arbeidsovereenkomst: Bepaalde tijd, met kans op vast dienstverband

Opleidingsniveau: MBO

Over BCM
BCM is een open en transparante organisatie die steeds op zoek is naar nieuwe vormen van zorg en welzijn,
afgestemd op de continue veranderingen in de markt.

Wij bieden ouderenzorg in de gemeente Stadskanaal in en rond de locaties Beukenhof te Musselkanaal en
Maarsheerd te Stadskanaal. Het verzorgingshuis Maarsheerd biedt zowel somatische als psychogeriatrische zorg.
Daarnaast heeft Maarsheerd mogelijkheden voor kortdurende opvang, verpleeghuiszorg en dagbesteding.
Beukenhof is gesitueerd op een mooie locatie in Musselkanaal en richt zich meer op ouderen die behoefte
hebben aan een begeleide woonsituatie. Ook bij Beukenhof is dagbesteding aanwezig. Tevens biedt BCM
thuiszorg en wijkverpleging. In totaal werken er ongeveer 300 medewerkers bij BCM.

Wie ben jij?
Je bent een collega die openstaat voor vernieuwing en voelt je onderdeel van onze organisatie. Je vindt het leuk
om in een team en om zelfstandig te werken en de bewoner en zijn of haar sociale netwerk te betrekken bij de
dagelijkse activiteiten. Flexibiliteit en hulpvaardigheid zijn eigenschappen die kenmerkend zijn voor jou als
professional. Je kunt je zowel mondeling als schriftelijk goed uitdrukken. Daarnaast kun je omgaan met de vrijheid
en verantwoordelijkheid die je krijgt.



Wat ga jij doen?
Als verzorgende IG heb je een verantwoordelijke baan. Wij richten ons bij BCM op persoonsgerichte zorg. Dit is
zorg die is afgestemd op iemands persoonlijke behoeften, wensen en voorkeuren. Wij stimuleren bewoners om,
binnen hun eigen mogelijkheden, bij te dragen aan de zorg. Je creëert een huiselijke sfeer en betrekt familie,
mantelzorgers en vrijwilligers bij het wonen, leven en welzijn van de bewoner. Op elke afdeling is een
gezamenlijke huiskamer aanwezig waar bewoners deel kunnen nemen aan activiteiten of gezellig een kopje koffie
drinken. Wij vinden het belangrijk om de administratieve lasten zoveel mogelijk te verlichten zodat jij jouw tijd en
aandacht aan onze bewoner kan geven.

Kortom een leuke en uitdagende baan waarin veel mogelijkheden zijn om door te groeien en je te ontwikkelen!

Wat vinden wij verder belangrijk?

• je bent in bezit van een diploma verzorgende IG

• je hebt affiniteit met de zorg voor ouderen

• je signaleert veranderingen in de zorgbehoefte en onderneemt hierop actie

• je staat open voor en werkt actief mee aan veranderingen en nieuwe ontwikkelingen

• je hebt een zelfstandige werkhouding

• je bent flexibel inzetbaar voor alle voorkomende diensten

Nadere informatie
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Betty Rademaker, afdelingshoofd via 0599 568 800 of
brademaker@woonzorgbcm.nl.

Overige informatie
Het aantal uren is bespreekbaar. Wij bieden uitstekende opleidingsmogelijkheden en aantrekkelijke
arbeidsvoorwaarden.

Sollicitatie richten aan
Heb je belangstelling? Mail dan je sollicitatiebrief + cv vóór 4 november 2019 naar: istaal@woonzorgbcm.nl

Contactgegevens
Wiekedreef 2
9501 EA Stadskanaal
0599 568 800
www.woonzorgbcm.nl

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.


