
Jouw motto is ‘Zorg, zo thuis als mogelijk’

Wij hebben de perfecte vacature voor jou!

Verzorgende (IG)
Je aantal uren bepalen we samen!

Je kernactiviteiten? Je zorgt voor een veilige en prettige woonomgeving: zo thuis
als mogelijk, het leefplezier van de bewoner is hierbij je uitgangspunt. Het
verrichten van eenvoudige verpleegtechnische handelingen, lichamelijke
verzorging en het begeleiden van bewoners gaat je moeiteloos af. Bij alles wat je
doet, stimuleer je de zelfredzaamheid van de bewoner.

Wie ben jij?
Werken in de zorg, dat doe je met gevoel. Je bent daadkrachtig en in staat om de
bewoner centraal te stellen. Jij bent:

● trots op je vak en bent servicegericht;
● betrokken, enthousiast, ondernemend en besluitvaardig;
● iemand die het fijn vindt om zelfstandig te werken, maar ook
heel goed in een team past;
● communicatief en sociaal sterk;
● je hebt affiniteit met ouderen met een PG- of somatische achtergrond;
● in het bezit van een mbo-diploma verzorgende (3/3IG).

Wat biedt LuciVer jou?
Jij zorgt goed voor onze bewoners en wij zorgen goed voor jou. Je mag zijn wie je bent,
je mag leren en je kunt je ontwikkelen. Hierbij volgen we de cao VVT, dit betekent:

● een leuke, afwisselende functie in een betrokken team;
● een contract voor onbepaalde tijd met proeftijd van 2 maanden;
● uren en werktijden bepalen we in overleg;
● een salaris behorend bij je functie, FWG 35 van de CAO VVT;
● vakantiegeld, een eindejaarsuitkering en een onregelmatigheidstoeslag;
● een aantal voordeelregelingen waaronder deelname aan Fiscfree en de

uitruilregeling (compensatie) van je reiskosten woon-werk.

Ben je enthousiast?
Laat het ons weten en stuur ons je sollicitatiebrief en CV via hr@luciver.nl o.v.v.
vacature 2022-07. Vermeld ook graag hoeveel uur je het liefst zou willen werken.
Wil je eerst meer informatie? Neem dan contact op met HR, via hr@luciver.nl of
06-51590192.  

Het overleggen van een verklaring omtrent gedrag (VOG) en een check bij het IGJ maken deel
uit van je indiensttreding.
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