Zorgplein Maaswaarden is een kleine, dynamische (thuis)zorgorganisatie in het Land van
Heusden en Altena. Wij bieden wonen met zorg en behandeling op twee locaties te weten
de Notenhoff in Andel en Wijkestein in Wijk en Aalburg en aan cliënten thuis in de hele
regio.
Dagelijks bieden we met ongeveer 280 medewerkers en 300 vrijwilligers een compleet
pakket aan (thuis)zorg, ondersteuning en hulpverlening aan 236 cliënten. In ons werk
staat de zorg voor onze cliënten en hun mantelzorgers centraal. Dat doen wij vanuit de
visie ‘genormaliseerd wonen’ waarbij het welzijn van de cliënt voorop staat.
Toe aan een volgende of een nieuwe uitdaging en heb jij een warm hart voor de zorg??...
Samen maken we het verschil
Binnen Maaswaarden zijn wij op zoek naar:

Verzorgenden IG

Intramuraal (PG of Somatiek) of Extramuraal
Uren in overleg (parttime, fulltime, oproepbasis)

Werkzaamheden:
Jij verricht binnen een zelfverantwoordelijk team alle voorkomende verzorgende,
verplegende en begeleidende werkzaamheden t.b.v. onze cliënten. De werkzaamheden
worden verricht in een wisselend rooster, dat in goed overleg tussen jou en je team
wordt vast gesteld en rekening houdt met jouw persoonlijke wensen. Binnen de setting
van genormaliseerd wonen ben jij een enthousiaste professional die het kwaliteit biedt en
het welzijn van onze cliënten hoog in het vaandel heeft.
Jij wordt blij van onze cliënten……….en zij van jou!
Functie-eisen:
Ben jij in het bezit van het diploma Verzorgende IG / MMZ (niveau 3 of Verpleegkundige
(niveau 4)? Ben je flexibel en collegiaal, enthousiast en communicatief vaardig en wil je
graag als taakvolwassen professional functioneren binnen een zelfverantwoordelijk
team in een mooie organisatie? En kun jij als persoon voldoen aan onze kernwaarden?
Dan zijn wij op zoek naar jou. Laat het ons weten…….wij gaan graag met je in gesprek.
Wij bieden:
een salaris conform de CAO VVT. Voor Verzorgenden IG in FWG 35 (voor
verpleegkundigen in FWG 45)
Een prettige werkomgeving die je verantwoordelijkheid binnen je werkuitvoering biedt.
Een overeenkomst voor de duur van 1 jaar gevolgd door een overeenkomst voor
onbepaalde tijd bij wederzijdse tevredenheid. Verder kent Maaswaarden aantrekkelijke
secundaire arbeidsvoorwaarden.
Reageren?
Belangstellenden verzoeken wij een schriftelijke sollicitatie (korte motivatiebrief en CV)
te sturen aan Hanny Sips, P&O, Azaleastraat 26, 4261 CW Wijk en Aalburg:
h.sips@maaswaarden.nl.
Informatie over de functies is te krijgen bij Lorna de Vos (teamleider Zorg) of Ron
Groothuis (manager Zorg), telefonisch bereikbaar onder nummer: 0416-698400. Voor
verdere informatie over de organisatie: www.maaswaarden.nl

