Woonzorgcentrum Raffy is een zorginstelling die intramurale zorg levert aan
Indische, Molukse en Turkse ouderen. 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 aankomende zomerperiode en weekenden zijn we voor de zorg, zowel voor de
zorgafdeling als de verpleegafdeling op zoek naar meerdere:

Weekend- en vakantiekrachten
Wat ga je doen?
Als weekend/vakantiekracht bied je hulp aan ouderen bij de dagelijkse verzorging, zoals o.a.
douchen, wassen, aankleden, begeleiding bij de transfers en overige zorgwerkzaamheden. Je hebt
contacten met de bewoners, familieleden en collega's. Daarnaast ondersteun je bij de maaltijden
in de huiskamer. Afhankelijk van je (zorg)achtergrond/opleiding is het mogelijk om al bepaalde
verzorgende/verpleegtechnische taken uit te voeren.
Wij vragen:
Verzorgenden en verpleegkundigen in opleiding, uiteraard zijn gediplomeerden ook meer dan
welkom! 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:
Een tijdelijk dienstverband gedurende de zomerperiode of een tijdelijk dienstverband als
weekendhulp. 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. De overige arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO VVT.
Solliciteren of vragen?
Stuur dan je sollicitatie met CV o.v.v. vacaturenummer 2019-021 naar vacatures@raffyzorg.nl.
Voor meer informatie over deze functie, kun je contact opnemen met Joost van der Pluijm, hoofd
zorgafdelingen via 076-5225150. Voor meer informatie over de procedure kun je contact
opnemen met Lizette Korteweg, HR medewerker via 076-5225150.

