
Woonzorgcentrum Raffy is en 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 de medewerkers  
zich opstellen. Met recht kan gezegd worden dan Raffy een bijzonder huis is. 
 
Wij zijn op zoek naar collega's die ons team willen versterken als: 
 

Leerling verzorgende niveau 3/IG 
voor onze zorgafdeling en/of verpleegafdeling 

24 – 32 uur per week 
 
Tijdens je BBL opleiding ben je naast leerling ook medewerker van Raffy. Je start  
direct op de afdeling waar je jezelf na een inwerktraject voor de volle 100% inzet voor de 
persoonlijke verzorging van onze bewoners.  
 
Wat ga je doen? 

 Het mede verzorgen, verplegen en begeleiden van somatische en/of 
psychogeriatrische bewoners wonende in een kleinschalige woonvorm; 

 Het mede zorgdragen van de continuïteit van de zorgverlening conform de afspraken 
die vastgelegd zijn in het zorgleefplan van de bewoners; 

 Als leerling verzorgende IG vervul je tevens de rol als woonbegeleider (je bent o.a. 
mede verantwoordelijk voor de dagbesteding van de bewoners); 

 Je bent als dag- of avondverantwoordelijke (in de loop van je opleiding), het 
aanspreekpunt voor de bewoners en diens contactpersoon/ familie, collega’s, 
vrijwilligers, andere disciplines binnen het woonzorgcentrum en eventuele externe 
relaties die betrokken zijn bij de directe zorg van de bewoners. 

 
Het volgen van een opleidingstraject en tegelijk werken, vraagt om een planmatig inzicht 
een mate van stressbestendigheid. De verantwoordelijkheid van het leren ligt bij jou! 
Daarom verwachten er een open en actieve werkhouding van je. Raffy is een organisatie 
waar (door)groeimogelijkheden hoog in het vaandel staan. We hebben veel ervaring met 
leerlingen en begeleiden, coachen en ontwikkelen. Een mooie plek om te leren dus! 
 
Je werkt in wisselende diensten volgens een rooster en daarnaast ga je 1 dag per week naar 
school. Je ontwikkelt jezelf continu door je kennis en vaardigheden gelijk toe te passen in de 
praktijk. 
 
Wij vragen: 
Je hebt een vooropleiding in de zorg of welzijn gevolgd (voorkeur) of bent in het bezit van 
een VMBO TL / MAVO diploma of een overgangsbewijs HAVO/VWO van klas 3 naar klas 4. Je 
bent enthousiast en leergierig en je hebt affiniteit met de ouderenzorg. 
 
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. 
 
Wij bieden: 
Wij bieden je een dienstverband op basis van een leer-/arbeidsovereenkomst  
voor de duur van je opleiding, waarbij wij de opleidingskosten vergoeden.  
Je ontvangt goede, deskundige begeleiding. De opleiding start per 1 februari  
2019. Na het behalen van je opleiding en goed functioneren bestaat de  
mogelijkheid voor een verlenging van je contract. Het betreft een  
dienstverband met werkuren tussen de 24-32 uur per week, in wisselend  
dienstverband. Verdere arbeidsvoorwaarden zijn conform CAO VVT. 
 
Solliciteren: 
Heb je interesse in deze functie? Stuur dan je sollicitatiebrief met CV naar 
vacatures@raffyzorg.nl. Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen 
met Joost van der Pluijm, hoofd verzorgingshuiszorg of met Jeanette Marijnissen, hoofd 
verpleeghuiszorg via telefoonnummer 076-5225150. Wil je graag meer informatie over de 
procedure, neem dan contact op met Patricia Dam, HR adviseur via 076-5225150. 
 
We vragen je bij indiensttreding een VOG (verklaring omtrent gedrag) aan te vragen. 
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