
 

Samen kleurrijk. 
Stichting Woonzorgcentrum Raffy-Leystroom 

Bernard de Wildestraat 400 

4827 EG Breda           www.raffyzorg.nl     www.lalezorg.nl    www.deleystroom.nl 

Woonzorgcentrum Raffy-Leystroom 

Vacature 2020-052 

 

(EVV) Verzorgende IG  

of Verpleegkundige 

Uren in overleg 

Locatie 

Lâle  
 

 

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 onder vermelding van 

vacaturenummer 2020-052, naar 

solliciteren@raffy-leystroom.nl.  

Meer informatie over de vacature?  

Neem telefonisch contact op met: 

Joost van der Pluijm, Clustermanager  

op telefoonnummer 06-22545966. 

 

Meer informatie over de procedure? 

Neem telefonisch contact op met HR: 

Telefoonnummer: 076 522 51 50 

 

 

Voor onze locatie Lâle zijn we op zoek naar enthousiaste  

(EVV) Verzorgenden IG of Verpleegkundigen! 

 

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.  

 

Wat vragen we van jou? 

Jij bent een zorgprofessional en hebt zin in een uitdaging op een locatie met vele 

uitdagingen en kansen. Wil je hierin meedenken, zowel het team als jezelf verder 

ontwikkelen en heb je minimaal het diploma Verzorgende IG en EVV met 

actuele/geldige certificaten voor voorbehouden handelingen (bevoegd en 

bekwaam), dan zijn we op zoek naar jou!  

 

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

 

Lâle verhuist in april 2021 naar een tijdelijke locatie in Oosterhout, met een 

kleinschalige afdeling voor bewoners van Turkse afkomst. 
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Raffy | Lâle | De Leystroom is met haar drie zorglocaties en de thuiszorg er voor 

kwetsbare ouderen in Breda en omgeving. Op de locaties Lâle en Raffy specifiek 

voor ouderen met een Turkse resp. Indische en Molukse achtergrond. Er werken 

circa 400 medewerkers en 225 vrijwilligers. Gedreven vanuit gastvrije, persoons-

gerichte en cultuurspecifieke zorg wordt de basis gelegd voor prettig wonen, goede 

zorg, welzijn en behandeling. We geloven in de unieke kracht van ieder mens. Als je 

doet waar je goed in bent en de ruimte krijgt om te groeien, heb je ook de ruimte 

om te doen wat er écht toe doet voor de oudere. Dat geeft voldoening. We vragen 

van jou professionaliteit en verantwoordelijkheid, jij krijgt de ruimte en mogelijk-

heden om te ontwikkelen. Zo staat iedereen in hun kracht en zijn we Samen Kleurrijk  

Word onderdeel van ons team! 

 


