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Woonzorgcentrum Raffy-Leystroom 

Vacature 2021-010 

Verpleegkundige  

Uren in overleg (Alle uren zijn 

bespreekbaar) 

Locatie 

Raffy 

 

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 2021-010,  

naar solliciteren@raffy-leystroom.nl.  

Meer informatie over de vacature?  

Neem telefonisch contact op met: 

Fabiola Martens, Clustermanager op 

telefoonnummer 06-51559893. 

 

Meer informatie over de procedure? 

Neem telefonisch contact op met HR: 

Telefoonnummer: 076 522 51 50 

 

 

Ter versterking van onze teams (Somatiek/PG) zijn wij per direct op zoek 

naar een enthousiaste Verpleegkundige! 

 

Het verlenen van basiszorg en het uitvoeren van risicovolle en voorbehouden 

handelingen conform de wet BIG, evaluatie en rapportage over de verleende zorg.  

De nadruk ligt op het handhaven, stimuleren en ondersteunen van de zelfzorg van de 

cliënt en de daarbij behorende mantelzorger. Het verlenen van zorg daar waar dit niet 

meer door de cliënt zelf en door de mantelzorger uitgevoerd kan worden. Er vindt 

regelmatig overleg plaats tussen de teamcoördinator, de eerst verantwoordelijke 

verzorgende en de overige teamleden over de bewoners. Maar ook met de vrijwilliger, 

mantelzorger en overige disciplines. Daarnaast het ondersteunen en begeleiden van 

leerlingen, stagiaires, vrijwilligers en mantelzorgers 

 

Wat vragen we van jou? 

Je beschikt over een diploma voor Verpleegkundige niveau 4 / Diploma voor 

Contactverzorgende / Eerst verantwoordelijke verzorgende. Werkervaring in de 

ouderenzorg is gewenst. 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.  
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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, 

persoonsgerichte 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 mogelijkheden om te ontwikkelen. Zo staat iedereen in hun 

kracht en zijn we Samen Kleurrijk. 

Word onderdeel van ons team! 

 


