
Woonzorgcentrum Raffy is een zorginstelling die zowel intramurale als  
extramurale zorg biedt aan Indische en Molukse ouderen. Bij Raffy  
proberen we het waardevolle en vertrouwde van de eigen cultuur in ere te  
houden. Deze cultuurgebonden gedachte is terug te vinden in de aankleding van  
het huis, de activiteiten, de maaltijden en de manier waarop de medewerkers  
zich opstellen. Met recht kan gezegd worden dan Raffy een bijzonder huis is. 
 
Lâle is een woonzorgcentrum in het centrum van Breda voor Turkse ouderen,  
waar we het waardevolle en vertrouwde van deze cultuur in ere houden. 
 
Wij zijn per direct op zoek naar een collega voor onze vaste nachtdienst die  
bereid is om op beide locaties te werken als: 
 

Verzorgende IG – nachtdienst 
16 – 24 uur gemiddeld per week 

 
Als vaste nachtdienst verzorgende IG ben je mede verantwoordelijk voor:  

 Het verzorgen, verplegen en begeleiden van onze bewoners; 
 Het mede zorgdragen van de continuïteit van de zorgverlening conform de afspraken 

die vastgelegd zijn in het zorgleefplan van de bewoners; 
 Het uitvoeren van voorbehouden en/ of risicovolle handelingen; 
 De zorg- en dienstverlening tijdens nachturen; 
 Bevorderen van de kwaliteit van zorg tijdens nachturen; 

Wij vragen: 
Een afgeronde opleiding Verzorgende IG is vereist, werkervaring in de ouderenzorg is 
gewenst. Wij zoeken iemand die open en transparant is, die persoonsgericht werkt, en die 
zowel zelfstandig als in teamverband kan werken. Je staat open voor feedback en je voelt je 
verantwoordelijk voor de kwaliteit van dienstverlening waar Raffy voor staat. Omdat wij een 
zorginstelling zijn waar cultuur als een rode draad door het huis loopt, is het van belang dat 
je jezelf kunt vinden in de cultuurgebonden gedachte en dat je jezelf prettig voelt bij een 
omgeving waarin we het waardevolle en vertrouwde van de Indische, Molukse en Turkse  
cultuur in ere houden. 

Wij bieden: 
Wij bieden aanvankelijk een dienstverband voor bepaalde tijd, met uitzicht op een vast 
dienstverband. Het betreft een dienstverband met werkuren tussen de 16 – 24 uur 
gemiddeld per week, in wisselend dienstverband. Verdere arbeidsvoorwaarden zijn conform 
cao VVT. 

Interesse? 
Stuur dan je sollicitatiebrief met CV naar vacatures@raffyzorg.nl o.v.v. vacaturenummer 
2018-022. Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen Jeanette 
Marijnissen, hoofd verpleeghuiszorg via telefoonnummer 076-5225150. Wil je graag meer 
informatie over de procedure, neem dan contact op met Patricia Dam, HR adviseur via 076-
5225150. We vragen je bij indiensttreding een VOG (verklaring omtrent gedrag) aan te vragen. 
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