Vacature
Verzorgende -IG
Zorgboerderij Het Kleine Bos
07-06-2022
•

Salaris volgens CAO Welzijn & Maatschappelijke dienstverlening.

•

7,5 uur, 1 dag per week (met mogelijk uitbreiding naar 11 uur p/w)

•

Werktijden : van 9u tot 16.30u

•

MBO

Voor onze gezellige en prachtige zorgboerderij zoeken wij een enthousiaste
Verzorgende-IG die mee wil draaien op onze dagbesteding voor mensen met dementie
en/of lichamelijke beperkingen.
Door het kleinschalige en persoonlijke karakter van Het Kleine Bos maken de bezoekers
actief deel uit van het ‘reilen en zeilen’ op onze boerderij.
Wil jij hier ook aan bijdragen? Lees dan deze vacature goed door, en wie weet zit ik snel
met jou aan een kop koffie om deze leuke baan te bespreken.

Wie ben jij
Ben jij super enthousiast en herken jij je in de volgende punten;
•

Diploma Verzorgende IG (of gelijkwaardig);

•

Flexibel inzetbaar

•

Bereidheid i.o meer-uren te werken bij o.a vakantieplanning

•

Klantvriendelijke en collegiale houding

•

Zelfstandig en in teamverband kunnen werken

•

Bereidt aanvullende werkzaamheden te verrichten

•

Affiniteit met het buitenleven en werkzaam te zijn in een agrarische omgeving.

Wat ga je doen
Je geeft uitvoering aan de dagelijkse begeleiding van onze bezoekers en levert een
bijdrage aan een stimulerende en activerende dag-invulling. Hieronder valt naast het
bieden van een divers activiteitenaanbod ook enkele huishoudelijke taken zoals o.a het
verzorgen van de warme middagmaaltijd.
Daarnaast verricht je taken die gericht zijn op het tot stand komen van de individuele
zorgplannen.

Wil je meer weten over onze zorgboerderij , kijk dan evt. ook op onze website
www.zorgboerderijhetkleinebos.nl

Enthousiast?
Neem dan contact met ons op door je brief en CV te sturen naar
info@zorgboerderijhetkleinebos.nl
of bel mij op 06-27 47 56 56

Heike van Alphen

Zorgboerderij Het Kleine Bos
Luissel 18
5282 JD Boxtel
0411 60 73 98 | 06 27 47 56 56

