Woonzorgcentrum Raffy is een zorginstelling die intramurale zorg levert aan
Indische, Molukse en Turkse ouderen (Lâle). Daarnaast biedt Raffy extramurale zorg
aan iedereen in Breda en omgeving die thuis woont en extra verzorging of
verpleging nodig heeft. 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 dat
Raffy een bijzonder huis is.
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.
Voor de afdeling Zorgwoningen die bestaat uit 3 kleinschalige woonunits met ieder 6 bewoners
met een somatische en/of psychogeriatrische achtergrond, zijn wij per direct op zoek naar een

Coördinator afdeling Zorgwoningen
32 - 36 uur per week
Wat ga je doen?
Je ontvangt directe leiding van het hoofd Zorg en geeft zelf operationeel leiding
aan een zorgteam (ongeveer 14 fte), bestaande uit Evv-ers, verpleegkundigen, verzorgenden,
helpenden, leerlingen en stagiaires. Voor 50% van de tijd werk je zelf mee in de zorg.
Je houdt toezicht op de uitvoering van de zorg- en dienstverlening binnen de afdeling
en controleert de zorgleefplannen op inhoud en kwaliteit. Je voornaamste taken als coördinator
zijn het coachen van medewerkers, coördineren van de werkzaamheden en de dagelijkse
werkprocessen binnen de afdeling. Tevens ondersteun je het hoofd Zorg bij de uitvoering van
het personeelsbeleid, bijv. bij ziekteverzuimbegeleiding, werving en selectie, functioneren en
beoordelen van medewerkers. Je organiseert en begeleidt het werkoverleg en zorgt in de rol van
planner voor een adequate bezetting op de afdeling.
Wat vragen we van jou?
De functie vereist een werk- en denkniveau op niveau 4 (bijvoorbeeld verpleegkundige of een
welzijnsopleiding) plus een Associate Degree opleiding Management in de zorg. Je hebt
werkervaring op het gebied van leidinggeven, coachen en coördineren in de ouderenzorg. Indien
je nog niet voldoet aan deze functie-eisen, maar je hebt wel een pakket aan ervaring,
competenties, vaardigheden en tevens de ambitie om je verder te ontwikkelen, dan ben je bij
deze uitgenodigd om te solliciteren mits je een afgeronde niveau 4 opleiding hebt gedaan.
En wat bieden we jou?
De aanstelling is voor 32 tot 36 uur gemiddeld per week. De functie is ingeschaald conform CAO
VVT, waarbij salariëring afhankelijk is van je opleiding en werkervaring. De overige
arbeidsvoorwaarden zijn ook conform de CAO VVT. We bieden een uitdagende functie in
een ambitieuze organisatie die volop in ontwikkeling is. Bij Raffy bieden we een

persoonlijke werkomgeving, waar je echt de tijd kunt nemen voor bewoners en
cliënten. Ook is er veel ruimte voor persoonlijke ontwikkeling en heerst er
een prettige werksfeer in een omgeving waar hard gewerkt wordt maar collega’s
altijd voor elkaar klaar staan.
Wacht je al tijdje op een nieuwe uitdaging?
Kun je niet wachten om mede de regie te voeren?
Wil je de volgende stap zetten in je loopbaan?
Solliciteer!
Stuur vóór 30 mei 2019 een sollicitatiebrief met CV o.v.v. 2019-020 naar
vacatures@raffyzorg.nl . Voor meer informatie over de functie kun je contact
opnemen met Joost van der Pluijm, hoofd Zorg, via telefoonnummer 076-5225150.
Voor meer informatie over de procedure kun je contact opnemen met Lizette
Korteweg, HR medewerker, via telefoonnummer 076-5225150.
De sollicitatiegesprekken staan gepland op vrijdag 7 juni a.s..

