
         
Een warm hart voor ouderen, 
initiatiefrijk, allround zorgprofessional 
en je steentje bijdragen aan de ontwikkeling  
van ons zorgbedrijf? 

  
 
Verzorgd Wonen in Exloo is een kleinschalige woonzorgvoorziening voor 16 ouderen met een fysieke beperking 
en/of dementie. Wij bieden 24-uurszorg en dagbesteding. Persoonlijke aandacht, een huiselijke sfeer, een grote  
groene buitenruimte en een positieve benadering. Een team van vertrouwde gezichten voor onze bewoners en 
een grote medewerkersbetrokkenheid. Dat vind je bij ons! 
 

Wij zoeken een: 
 

• Verzorgende IG 
 
 

Aantal uren en voorwaarden 

Wij zoeken een verzorgende IG. Het aantal te werken uren is bespreekbaar, in ieder geval voor 16 uur per 
week. Een vast contract behoort na verloop van tijd tot de mogelijkheden. Wij volgen de CAO VVT. De functie is 
ingeschaald in FGW 35.  Het volgen van scholing en onderdeel zijn van een lerend collegiaal netwerk vinden wij 
belangrijk voor al onze medewerkers.  
 

Voor de functie gelden de volgende eisen:   
• je maakt makkelijk verbinding met mensen, voelt aan waar mensen behoefte aan hebben en bent er voor 

de mensen; 

• je hebt totaaloverzicht: als verzorgende IG heb je op veel momenten namelijk de eindverantwoordelijke 
rol; 

• je bent initiatiefrijk, positief ingesteld, flexibel, zelfstandig en representatief; 

• je geeft de juiste aandacht aan onze bewoners in combinatie met jouw ‘aanpakkers-mentaliteit’; 

• je hebt ervaring in de verpleeghuiszorg, in ieder geval in de psycho-geriatrie en bij voorkeur ook in de 
somatiek; 

• je bent gediplomeerd verzorgende IG en hebt je bekwaamheden op orde;   

• je bent inzetbaar tijdens dag-, avond-, weekend- en nachtdiensten; 

• in een kleine organisatie draai je met elkaar een groot huishouden en dus ben je vanzelfsprekend breed 
inzetbaar; 

• je hebt bij voorkeur ervaring met het digitale zorgsysteem Nedap-ons. 
 
Interesse? 
Mail ons uiterlijk 15 september 2019 en geef aan waarom jij past bij Verzorgd Wonen in Exloo. Laat in je reactie 
zien dat je voldoet aan de eisen. Stuur je motivatie en cv naar info@verzorgdwoneninexloo.nl ter attentie van 
Rita van Breden en Erica Georgius.  Voor indiensttreding zullen we je vragen om referenties. De 
sollicitatiegesprekken vinden plaats op 19 september 2019.  
 
Meer weten?  
www.verzorgdwoneninexloo.nl // twitter @verzorgdwonen // facebook @verzorgdwoneninexloo 
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