Vacature: Intern/extern
Assistent Zorg en Behandeling M/V
Werkuren in overleg
Ben je op zoek naar een veelzijdige en afwisselende baan in de zorg? Dan is deze uitdaging
iets voor jou. Als assistent zorg en behandeling kun je echt iets betekenen voor anderen. Je
hebt veel contact met collega’s en met de patiënten binnen Vitala +.

Wat doen wij?
Bij het bieden van de beste kortdurende ouderenzorg in Maastricht en Heuvelland gaat het om
alle tijdelijke vormen van zorg en ondersteuning die gericht zijn op het terugkeren naar de
thuissituatie of naar een betere passende woonzorgomgeving. Denk hierbij aan revalidatie na
hartfalen, orthopedische zorg na een nieuwe heup of knie, de behandeling van een
geïnfecteerde prothese, neurologische zorg na een hersenbloeding of infarct en het herstel na
een oncologische behandeling.
1 juni jl. zijn we gestart met ons nieuwe expertisecentrum in Heugem, genaamd Vitala+.

Jouw Baan:
Je komt te werken in een gezellig en informeel team. Je werkt in wisselde diensten (ook in het
weekend) en het rooster wordt een maand van te voren bekend gemaakt. Je kunt zelf
aangeven welke dag(delen) je vrij wil zijn.
Als assistent zorg en behandeling verzorg je de voeding en dranken voor patiënten, stimuleer
je patiënten om zoveel mogelijk zelf te doen en help je zo nodig bij het smeren en snijden van
brood en eten en drinken. Je regenereert de warme maaltijd. Daarnaast verricht je diverse
werkzaamheden van huishoudelijke aard en assisteer je patiënten en zorgpersoneel bij de
persoonlijke verzorging, denk aan wassen en aan-en uitkleden en toiletgang.

Jouw Profiel
Bij voorkeur heb je ervaring in het werken met ouderen en de richtlijnen van de HACCP.
Je bent dienstverlenend ingesteld maar staat stevig in je schoenen en kan duidelijk je grenzen
aangeven. Je bent in staat fysiek werk te verrichten en bent een echte aanpakker. Tevens ben
je bereid een aanvullende scholing voor deze functie te gaan volgen.

Wat bieden wij?
Inschaling conform CAO VVT FWG 20 maximaal € 2493,78 bruto maand.

Inlichtingen:
Voor nadere informatie omtrent de functie en de organisatie kun je contact opnemen met één
van onze teamleiders Nicole Vissers, Claudine Janssen of Charlotte Schreuder op
telefoonnummer 043-6019400.

Sollicitaties:
Is je interesse direct al gewekt, stuur dan je een bericht met je gegevens en/of CV
naar info@vitalaplus.nl en we nemen contact met jou op.
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