Vacature Verzorgende IG/EVV (24-32 uur per week)
Werken in de zorg in hartje Utrecht?
Dat kan in het Bartholomeus Gasthuis!
Zorg jij met aandacht voor onze cliënten met dementie?
In het Bartholomeus Gasthuis verlenen we 24/7 professionele en persoonlijke welzijnszorg aan ca. 100 mensen die
in meer of mindere mate zorg nodig hebben. Met elkaar realiseren we onze missie: “Wij zorgen ervoor dat u
´Zorgeloos Verzorgd´ ouder kunt worden in het hart van Utrecht!” Respect, professionaliteit, aandacht, warme
betrokkenheid en gastvrijheid zijn de kernwaarden die in al ons handelen centraal staan. We hebben de ambitie om
de beste te zijn in wat we doen en dat blijkt wel uit ons jaren lange gemiddelde waarderingscijfer 9 op Zorgkaart
Nederland! Om dit zo te houden, hebben we jou nodig.
Wat ga je doen?
Als nieuwe collega versterk jij een vast team van helpenden, verzorgenden IG of verpleegkundigen van een
groepswoning voor maximaal tien cliënten met dementie. Het gasthuis omarmt de Brein-Omgeving Methodiek
waardoor we zorgen voor de optimale woon- en leefomgeving voor mensen met dementie. Zo willen we stress en
onbegrepen gedrag voorkomen. Samen met collega’s en vrijwilligers ben je verantwoordelijk voor het woonplezier,
een goede sfeer, een zinvolle dag-invulling, kwalitatief goede zorg en het welzijn van de bewoners. Dit ga je doen:
 Je signaleert wat onze cliënten nodig hebben in zorgverlening en welbevinden en handelt hier naar. Je hebt
een spilfunctie: samen met een interdisciplinair team verzorg, begeleid en verpleeg je onze cliënten.
 Je zorgt voor optimale woon- en leefomstandigheden en persoonlijke verzorging van de bewoners.
 Je verzorgt alle eet- en drink momenten, zorgt voor de veiligheid, signaleert en rapporteert over
gezondheidsproblemen en veranderingen in de situatie van bewoner.
 Je verzorgt activiteiten (individueel of in groepsverband).
 Je ondersteunt, activeert en stimuleert bewoners in hun dagritme en hun zelfredzaamheid en betrekt hen
zoveel mogelijk bij het dagelijkse leven op een manier die bij hen past.
 Voor twee- tot drie bewoners ben je het aanspreekpunt voor familie en mantelzorgers (evv taken).
Waarom werken bij het Bartholomeus Gasthuis?
Als het gaat om welzijn, wonen en zorg voor ouderen is het Bartholomeus Gasthuis hét gasthuis van de Utrechtse
binnenstad. Kom je bij ons, dan werk je in een informele sfeer met collega’s die trots zijn op het gasthuis en zijn
onderscheidende en goede zorg. Je werkt in een prachtig historisch huis (anno 1367!) in hartje Utrecht. We geloven
dat jij je optimaal moet kunnen richten op goede zorgverlening. Daarom werken we niet met zelfsturende teams.
We hebben hoge medewerkers-tevredenheidscijfers en een laag ziekteverzuim.
Waar kun je op rekenen?
 Salaris conform FWG 40, min. €2.061,- max. € 2.870,- bruto per maand/36 uur (afhankelijk van kennis en
ervaring). Jaarlijkse periodieke groei.
 Je staat er nooit alleen voor: elke dienst werk je samen met een collega.
 Werken in 7- en 8-urige diensten.
 Goede opleidings- en ontwikkelingsmogelijkheden binnen een eigen Academie (o.a. jaarlijkse scholing van de
voorbehouden en risicovolle handelingen).Opleidingskosten en -tijd worden vergoed.
 Werken in een kleinschalige organisatie op een toplocatie in de binnenstad van Utrecht!
 Goede aanvullende arbeidsvoorwaarden: eindejaarsuitkering, vakantiegeld, pensioenopbouw, fietsplan, korting
op je ziektekostenverzekering en diverse andere verzekeringen.
Wat vragen we?
 Je hebt een diploma Verzorgende IG. Een aanvullend EVV diploma is geen vereiste.
 Je bent een integer en prettig persoon met een klantgerichte en kritische werkhouding.
 Je hebt een goede beheersing van de Nederlandse taal en een representatief voorkomen.
 Je hebt liefde voor het vak en de doelgroep.
 Je woont in (de directe omgeving van) Utrecht.
Wil je solliciteren of heb je vragen?
Mail je motivatie en CV naar HRM@bartholomeusgasthuis.nl. Voor meer informatie kun je bellen met
Esther van Klaarbergen op (030) 231 02 54 of (06) 39 69 05 30. Het is onze gewoonte dat je een dienst meeloopt.
Meer weten over het Bartholomeus Gasthuis? Kijk dan op https://www.bartholomeusgasthuis.nl.

