Woonzorgcentrum Raffy en De Leystroom zijn een fusietraject gestart. De bedoeling
van dit traject is beide organisaties in 2019 samen te smeden tot 1 slagvaardige nieuwe
organisatie, waarbij elke locatie haar eigen identiteit heeft en behoudt. Zo zijn we samen
kleurrijk! De korte en directe lijnen en de flexibele, pragmatische aanpak zijn een belangrijk
voordeel voor cliënten, medewerkers en de wendbaarheid van de organisatie als geheel.
Woonzorgcentrum Raffy is een zorginstelling die intramurale zorg levert aan Indische,
Molukse en Turkse ouderen. Daarnaast biedt Raffy thuiszorg aan in Breda en omgeving, aan
iedereen die extra verzorging en verpleging nodig heeft.
Het waardevolle en vertrouwde van de eigen cultuur wordt bij Raffy in ere gehouden.
Stichting De Leystroom is een kleinschalig verpleeghuis en biedt tevens thuiszorg in
de wijken Brabantpark en Heusdenhout in Breda. De Leystroom staat open voor
mensen van alle gezindte en/of achtergrond en de blik is naar buiten gericht, waarbij
“Aandacht voor gezondheid en geluk” centraal staat.
Voor Woonzorgcentrum Raffy zoeken wij collega's die ons team willen versterken als:

Verpleegkundige
24 - 36 uur gemiddeld per week
Wat ga je doen?
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. Tevens ben je 1e aanspreekpunt
voor de bewoners, diens familie/contactpersoon, collega’s, vrijwilligers, andere
disciplines binnen de zorginstelling en eventuele externe relaties die betrokken zijn
bij de directe zorg van de bewoners. Je ontvangt leiding van de coördinator zorgteam
en/of het afdelingshoofd. Je geeft zorginhoudelijke werkinstructies en begeleiding
aan het zorgteam die uit verzorgenden, helpenden, leerlingen, stagiaires,
ondersteunende medewerkers en vrijwilligers bestaat.
Wat vragen we van jou?
Je beschikt over een diploma voor verpleegkundige, plus BIG registratie. Heb je nog
geen diploma verpleegkunde maar wel verzorgende niveau 3 / IG? Een
ontwikkeltraject behoort tot de mogelijkheden. 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 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.
We vragen je bij indiensttreding een VOG (verklaring omtrent gedrag) aan te vragen.

En wat bieden we je?
De aanstelling is voor 24 - 36 uur gemiddeld per week voor de duur van één jaar, met
uitzicht op een vast dienstverband. Het betreft meerdere functies, het aantal uren is
om deze reden in overleg waarbij de mogelijkheid bestaat om te werken tussen
24 tot 36 uur per week in wisselende diensten. De functie is ingedeeld in FWG
salarisschaal 45, waarbij het salaris afhankelijk is van eerder genoten opleiding en
werkervaring. Verdere arbeidsvoorwaarden zijn conform CAO VVT.
We bieden een uitdagende functie in een ambitieuze organisatie die volop in
ontwikkeling is. Ook is er veel ruimte voor persoonlijke ontwikkeling en heerst er een
prettige werksfeer in een omgeving waar hard gewerkt wordt en waar collega’s voor
elkaar klaar staan.
Per 1 januari 2019 is een vernieuwde aanbrengpremie van toepassing; als een
medewerker van Raffy een geschikte gediplomeerde collega aanbrengt, ontvangen
zowel de medewerker als de nieuwe collega ieder € 500,- netto, na succesvol
doorlopen van de proeftijd.
Solliciteren of vragen?
Heb je interesse in deze functie? Stuur dan je sollicitatiebrief met CV, o.v.v.
vacaturenummer 2019-011, naar vacatures@raffy.nl Voor meer informatie over deze
functie kun je contact opnemen met Jeanette Marijnissen, hoofd verpleeghuiszorg via
telefoonnummer 076-5225150. Wil je graag meer informatie over de procedure, neem
dan contact op met Petra van Poppel, HR medewerker via 076-5225150.

Deze vacature is zowel intern als extern uitgezet.

