
Woonzorgcentrum Raffy
Bernard de Wildestraat 400, 4827 EG Breda

Woonzorgcentrum Raffy is een zorginstelling die zowel intramurale als extramurale zorg biedt aan Indische en Molukse ouderen. Bij Raffy 
proberen we het waardevolle en vertrouwde van de eigen cultuur in ere te houden. Deze cultuurgebonden gedachte is terug te vinden in 
de aankleding van het huis, de activiteiten, de maaltijden en de manier waarop onze medewerkers zich opstellen. Met recht kan gezegd 
worden dat Raffy een bijzonder huis is. Raffy biedt een aanbod van zorgverlening aan iedereen in Breda en omgeving die thuis woont en 
extra verzorging of verpleging nodig heeft.

In verband met een zwangerschapsverlof per 1 oktober 2018, is voor de extramurale zorg een vacature ontstaan voor een: 

Verzorgende IG

Als verzorgende ben je verantwoordelijk voor het verzorgen, verplegen en begeleiden van somatische en/of psychogeriatrische cliënten 
in de thuissituatie . Het zorgdragen van de continuïteit van de zorgverlening conform de afspraken die vastgelegd zijn in de zorgplan  van 
de cliënten. 

Wij vragen:
Een afgeronde opleiding Verzorgende IG is vereist, werkervaring in de ouderenzorg is gewenst.

Wij bieden:
Aanvankelijk een dienstverband voor bepaalde tijd, met uitzicht op een vast dienstverband.

Solliciteren:
Heb je interesse in deze functie? Stuur dan je sollicitatiebrief met CV o.v.v. 2018-016  naar vacatures@raffyzorg.nl. Voor meer informatie 
over deze functie kun je contact opnemen met Wilma Broeders, hoofd externe zorg via telefoonnummer 076-5225150. Wil je graag meer 
informatie over de procedure, neem dan contact op met Patricia Dam, HR adviseur via 076-5225150.

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 voor staat. 

Omdat wij een zorginstelling zijn waar cultuur als een rode draad door het huis loopt, is het van belang dat je jezelf kunt vinden in 
de cultuurgebonden gedachte en dat je jezelf prettig voelt bij een omgeving waarin we het waardevolle en vertrouwde van 
de Indische en Molukse cultuur in ere houden.

Als je bij Raffy werkt, kun je rekenen op veel zelfstandigheid bij een organisatie die volop in ontwikkeling is. Er zijn daarnaast voldoende 
(bij)scholingsmogelijkheden. De overige arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO VVT, deze functie is ingeschaald in FWG 35.

  voor 24 uur per week

Het aanvragen van een Verklaring Omtrent Gedrag is een vereiste.




