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Woonzorgcentrum Raffy-Leystroom 

Vacature 2020-047 

(EVV) Verzorgende IG of 

Verpleegkundige 

  

Uren in overleg 

Locatie 

Raffy, verpleegafdeling 

 

Raffy-Leystroom biedt jou 

 Salaris en arbeidsvoorwaarden 

conform CAO VVT 

 een uitdagende functie met ruimte  

voor persoonlijke ontwikkeling 

 leuke collega’s die voor jou klaar 

staan 

 een prettige werksfeer waar we 

willen doen wat er toe doet voor 

onze bewoners en cliënten 

 een ambitieuze organisatie die 

volop in ontwikkeling is 
 

 

 

Solliciteren 

Interesse? Stuur je sollicitatiebrief met  

CV, o.v.v. vacaturenummer 2020-047,  

naar solliciteren@raffy-leystroom.nl.  

Meer informatie over de vacature?  

Neem telefonisch contact op met: 

Jeanette Marijnissen, Clustermanager  

op telefoonnummer 06- 10 34 28 57. 

 

Meer informatie over de procedure? 

Neem telefonisch contact op met HR, 

telefoonnummer: 076 522 51 50 

 

 

Voor onze kleurrijke organisatie zijn we op zoek naar een enthousiaste (EVV) 

Verzorgende IG of Verpleegkundige. 

 

Als verzorgende IG is het verlenen van basiszorg en het uitvoeren van risicovolle en 

voorbehouden handelingen conform de wet BIG, evaluatie en rapportage over de 

verleende zorg je kerntaak. Het verlenen van zorg daar waar dit niet meer door de 

cliënt zelf en door de mantelzorger uitgevoerd kan worden. Als verpleegkundige ben je 

o.a. mede verantwoordelijk voor het verzorgen, verplegen en begeleiden van vooral 

somatische en/of psychogeriatrische bewoners. Je bent verantwoordelijk voor het 

coördineren van de multidisciplinaire zorg en het zorgdragen van continuïteit van de 

zorgverlening conform de gemaakte afspraken die vastgelegd zijn in het zorgleefplan 

van de bewoners. Je ontvangt leiding van de clustermanager. Je geeft zorginhoudelijke 

werkinstructies en begeleiding aan het zorgteam.  

Wat vragen we van jou? 

 

(EVV) Verzorgende IG: Je beschikt over een diploma Verzorgende IG niveau 3 en EVV 

met actuele/geldige certificaten voor voorbehouden handelingen (bevoegd en  

bekwaam). Kennis van ontwikkelingen binnen het eigen vakgebied. Kennis en inzicht in 

de omgang met de ouder wordende mens. Verpleegkundige: Je beschikt over een 

diploma voor verpleegkundige, plus BIG registratie. Heb je nog geen diploma 

verpleegkunde maar wel verzorgende niveau 3 / IG? Wij zoeken iemand die open en 

transparant is, die persoonsgericht werkt, en die zowel zelfstandig als in teamverband 

kan werken. Je staat open voor feedback en je voelt je verantwoordelijk voor de 

kwaliteit van dienstverlening waar Raffy-Leystroom voor staat. . 

 

We vragen je bij indiensttreding een VOG (verklaring omtrent gedrag) aan te vragen. 

 

 

 

 Stichting Woonzorgcentrum Raffy-Leystroom 

  Samen kleurrijk. 

Raffy-Leystroom is gevestigd in Breda en heeft drie locaties: Raffy, Lâle en De 

Leystroom waar we kwetsbare ouderen in een zo vertrouwd mogelijke omgeving 

ondersteunen bij het ouder worden. Gedreven vanuit gastvrije, persoonsgerichte en 

cultuurspecifieke zorg die de basis vormen voor wonen, zorg en behandeling. Raffy is er 

voor de Indische en Molukse ouderen, Lâle voor Turkse ouderen en De Leystroom voor 

ouderen in de Bredase wijken Brabantpark, Heusdenhout en IJpelaar. Vanuit de drie 

locaties is er tevens een breed aanbod zorgverlening en verpleging voor zelfstandig 

wonende ouderen in Breda en omstreken. 

Met onze ruim 375 betrokken medewerkers en meer dan 225 enthousiaste vrijwilligers 

zijn we ‘samen kleurrijk’ en zorgen we ervoor dat ouder worden fijn en waardig is. Op 

een van onze drie locaties of thuis en altijd met naasten en familie dichtbij. 

Word onderdeel van ons team. Samen zijn we kleurrijk! 

 


