Nobama Care

Verzorgende IG
Wat doet Nobama Care?
Nobama Care is een kleinschalige particuliere woonvorm met 24-uurszorg voor ouderen met
dementie in Zuid-Limburg. Wij streven naar het bieden van een ideale woonsituatie met zorg
van de hoogste kwaliteit voor de bewoners. Wij vinden het belangrijk dat er met respect
wordt omgegaan met de bewoner en elkaar. Bovendien gaan we bij Nobama Care uit van
kleinschaligheid met gemiddeld 17 cliënten. Hier zet je je in voor hulpbehoevende ouderen
waardoor je echt een verschil maakt.
Wat bieden wij?
• Jaarcontract
• Salaris conform CAO VVT
• Goede arbeidsvoorwaarden
• Werken in een klein en hecht team
• Kans om je talenten verder te ontwikkelen door scholingsmogelijkheden
• Prettige werksfeer
• De tijd om persoonlijke aandacht te bieden aan de bewoners
Wie zoeken wij?
Voor onze Residentie Schandelermolen in Heerlen en Residentie Gemmaklooster in Sittard
zoeken wij per direct enthousiaste Verzorgende IG’ers.
Zet jij de bewoners op de eerste plaats? Werk jij graag gestructureerd en in team verband?
Kan jij je goed inleven in iemand anders zijn/haar situatie en vind je het belangrijk om zorg te
leveren van de hoogste kwaliteit? Dan zijn wij op zoek naar jou!
Informatie over de functie
Als VIG bij Nobama Care heb je een breed takenpakket; van het verrichten van verplegende
en verzorgende handelingen tot het samen koken met de bewoners. Het is belangrijk dat de
zelfredzaamheid van de bewoners zoveel mogelijk wordt gestimuleerd of in stand gehouden.
Functie-eisen
• Diploma Verzorgende IG niveau 3
• Affiniteit met psychogeriatrische zorg
• Uren beschikbaarheid in overleg
• Je kan zowel zelfstandig, als in teamverband werken
• Je bent nieuwgierig en wilt je graag ontwikkelen
Vragen?
Voor informatie of vragen kunt u contact opnemen met ons via info@nobamacare.nl.
Interesse?
Stuur dan je motivatie en je cv naar info@nobamacare.nl. Vergeet niet te vermelden voor
welke locatie je solliciteert.

