Stichting Woonzorgcentrum Raffy-Leystroom

Samen kleurrijk.

Wij zijn op zoek naar enthousiaste en zelfstandige
Verpleegkundigen!

Vacature 2021-036
Verpleegkundige
Uren in overleg

Woonzorgcentrum
Raffy-Leystroom
De behoeften en wensen
van onze bewoners staan iedere dag centraal!

Locatie
Lâle Buurstede (Oosterhout)
Raffy | Lâle | De Leystroom

biedt jou
 goede arbeidsvoorwaarden
conform CAO VVT!
 een uitdagende functie met ruimte
voor persoonlijke ontwikkeling!
 leuke collega’s die voor jou klaar
staan!
 een prettige werksfeer waar hard
gewerkt wordt!
 een ambitieuze organisatie die
volop in ontwikkeling is!

Solliciteren
Interesse? Stuur je sollicitatiebrief met
CV o.v.v. vacaturenummer 2021-036
naar solliciteren@raffy-leystroom.nl
Meer informatie over de vacature?
Neem telefonisch contact op met
Joost van der Pluijm, clustermanager
06 - 22 54 59 66
Meer informatie over de procedure?
Neem telefonisch contact op met HR,
telefoonnummer: 076 522 51 50.

Door de mens achter de problematiek te blijven zien, ondernemen jij en
al je collega’s al het mogelijke voor het optimale welzijn en welbevinden
van onze bewoners. Je staat stevig in je schoenen en gaat problemen
niet uit de weg. We verwachten een grote mate van zelfstandigheid, je
kunt het overzicht bewaren en prioriteiten stellen in drukke tijden. Je ziet
wat nodig is in de dagelijkse zorg en doet al het mogelijke om dit te
realiseren.
Lâle Buurstede heeft drie woongroepen met Turkse ouderen en één
gemengde woongroep.
Functie-eisen:
Samen met je collega’s wil je doen wat er toe doet voor onze bewoners!
Je bent enthousiast en hebt affiniteit met de doelgroep van Lâle
Buurstede. Je wilt persoonsgericht en cultuurspecifiek werken.
Tot slot ben je een gediplomeerd Verpleegkundige niveau 4 en dus
bevoegd om dit werk te doen!

Raffy | Lâle | De Leystroom is met haar drie locaties en de thuiszorg
er voor kwetsbare ouderen in Breda en omgeving, in het bijzonder in
de wijken Brabantpark en Heusdenhout, voor ouderen met een
migratieachtergrond en specifiek Turkse, Indische en Molukse ouderen.
Er werken circa 400 medewerkers en 225 vrijwilligers. Gedreven vanuit
gastvrije, persoonsgerichte en cultuurspecifieke zorg wordt de basis
gelegd voor prettig wonen, goede zorg, welzijn en behandeling. We
geloven in de unieke kracht van ieder mens. Als je doet waar je goed in
bent en de ruimte krijgt om te groeien, heb je ook de ruimte om te
doen wat er écht toe doet voor de oudere. Dat geeft voldoening. We
vragen van jou professionaliteit en verantwoordelijkheid, jij krijgt de
ruimte en mogelijkheden om te ontwikkelen. Zo staat iedereen in hun
kracht en zijn we Samen Kleurrijk.

Word onderdeel van ons team!

Samen kleurrijk.
Stichting Woonzorgcentrum Raffy-Leystroom
Bernard de Wildestraat 400
4827 EG Breda

www.raffyzorg.nl

www.lalezorg.nl

www.deleystroom.nl

