Vacature Coach
32 uur per week

Werken in de zorg in hartje Utrecht?
Dat kan in het Bartholomeus Gasthuis!
Zorg jij met aandacht voor onze cliënten?
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 er voor 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 Coach werk je mee in de dagelijkse operatie als Verzorgende Groepswoning. Een aantal uur per week ben je
vrijgesteld voor overkoepelende kwaliteitstaken. In deze functie overleg je regelmatig met je teammanager zodat
jullie beiden weten wat er speelt en wat nodig is om de gewenste doelen te bereiken. Je coacht/superviseert
collega’s om volgens de vastgestelde doelen en kwaliteitseisen te werken. Samen zorg je ervoor dat deze worden
gerealiseerd, minimaal op het niveau van de geldende beroepsnormen, dienstverlening en service, maar het liefst
daarboven. Gastvrijheid in de zorg, persoonsgerichte welzijnszorg, de toepassing en borging van specialistische
kennis en het leveren van een optimale afstemming van service- en dienstverlening staan bij het Bartholomeus
Gasthuis centraal. Je voert kwaliteitscontroles uit, stuurt aan op een professionele houding en attitude en een
verdere borging van kennis en werkwijzen. Binnen het Bartholomeus Gasthuis werken we volgens de BreinOmgevings-Methodiek; een specialistische visie op de zorg voor mensen met dementie.
Waarom werken bij het Bartholomeus Gasthuis?
Als het gaat om welzijn, wonen en zorg voor senioren 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 de
onderscheidende en goede zorg die wordt verleend. 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 45, min. €2.338,- max. € 3.153-,- bruto per maand/36 uur. Heb je een diploma als
verpleegkundige niveau 5, dan word je ingeschaald in FWG 50, min. €2.468,58 max. € 3.583,26 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 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?
Iemand met hart voor de zorg wiens idealen aansluiten op de missie en visie van het Gasthuis. Een rustig,
vasthoudend en vak-volwassen persoon die met zijn/haar levens- en werkervaring in staat is om op coachende
wijze anderen te leren werken volgens de vastgestelde wijze.









diploma Verzorgende IG of een zorg- en welzijnsopleiding afgerond op ten minste mbo 3 of 4;
kennis van/ervaring met het coachen/begeleiden van collega’s en/of bereidheid om hierin een cursus te volgen;
meerdere jaren werkervaring met PG-cliënten;
goede sociale, schriftelijke en mondelinge vaardigheden, bijvoorbeeld als het gaat om klachtbehandeling en
complexe (klant)situaties;
resultaatgerichte en kritische werkhouding;
ervaring met overkoepelende kwaliteitscontroles en kwaliteitssystemen (bijvoorbeeld HKZ/ISO);
specialistische vervolgopleiding (geriatrie/dementie) is een pré;
woonachtig in (de directe omgeving van) Utrecht.
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Wil je solliciteren of heb je vragen?
Mail je motivatie en CV vóór 10 juni aanstaande naar HRM@bartholomeusgasthuis.n. Deze procedure loopt zowel
intern als extern. Interne medewerkers genieten bij gelijke geschiktheid de voorkeur. Voor meer informatie kun je
bellen met Sabine Verwaijen, P&O: (06) 14 55 66 87. Het is onze gewoonte dat je een dienst meeloopt. Meer weten
over het Bartholomeus Gasthuis? Kijk dan op https://www.bartholomeusgasthuis.nl.

