
                                                                                                                                                

                                                                                                                       

 

Zorgcentrum St. Barbara is op zoek naar 

kandidaten voor de functie van: 

 

- Verzorgende IG of verpleegkundige  (gemiddeld 20-24 uur per week) 

- Verzorgende IG voor de nachtdienst (gemiddeld 20-24 uur per week) 

 

Wat ga je doen? 
Als verzorgende IG in de ouderenzorg maak je het verschil in het dagelijks leven van onze 
bewoners. Jij zorgt dat onze bewoners zich thuis voelen en de begeleiding en zorg krijgen die 
nodig is. Dit doe je onder andere door: 

•  Professionele zorg te leveren op basis van het zorgplan en tijdig veranderingen in 
gezondheid te signaleren en hierop adequaat te reageren; 

•  Je verricht verpleegtechnische handelingen en verleent adl-zorg; 
•  Je gaat hierbij interdisciplinair te werk en je zorgt dat je collega's goed geïnformeerd 

zijn; 
•  Je denkt oplossingsgericht mee over het verbeteren van het beleid en de zorg binnen 

de locatie; 
•  Je draagt bij aan het psychisch, somatische en sociaal welzijn van onze bewoners. 

Je creëert samen met je collega's een warme woonomgeving, waarbij je rekening houdt met 

individuele wensen van onze bewoners. 

Wie zijn wij?               

Zorgcentrum St. Barbara is het aanspreekpunt voor zorg in Dreumel en omgeving. Van 

oudsher is St. Barbara bekend door de zorg in het zorgcentrum, later uitgebreid met een 

afdeling psychogeriatrie, dagverzorging voor ouderen en thuiszorg. In ons zorgcentrum wonen 

cliënten met verschillende zorgbehoeftes Voor zowel bewoners met een somatische alsmede 

een psychogeriatrische indicatie.  

Wij zijn er voor alle ouderen die specifieke zorg en ondersteuning nodig hebben, welzijn staat 

daarbij voor ons voorop.   

Wat bieden wij?               

• Een contract van 20 – 24 uur per week met een salaris conform de cao VVT.  

• Ontwikkel-  en ontplooiingsmogelijkheden.  

• Onregelmatigheidstoeslag en eindejaarsuitkering.     

• Uitstekende pensioensregeling/mogelijkheid tot deelname aan collectieve 

zorgverzekering.        

• Reiskosten woon-  en werkverkeer.  

Daarnaast kan je geheel vrijblijvend deelnemen aan ons Vitaliteitsplan met goede extra 

secundaire arbeidsvoorwaarden zoals o.a. maandelijks een ruime korting op je sportschool 

abonnement.  

Wij komen graag met je in contact, heb je vragen naar aanleiding van deze vacature of wil je 

direct solliciteren, stuur dan een e-mail naar: info@zorgcentrumstbarbara.nl  t.a.v. Dhr. Erwin 

Hendriks (afdeling P&O) 

U ontvangt altijd per e-mail een bericht.   
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