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.
Wij zijn voor de nachtdienst per direct op zoek naar een

Verzorgende IG - Nachtdienst
24 – 28 uur gemiddeld per week
Wat ga je doen?
Als vaste nachtdienst verzorgende IG ben je mede verantwoordelijk voor:
 Het verzorgen, verplegen en begeleiden van onze bewoners;
 Het mede zorgdragen van de continuïteit van de zorgverlening conform de afspraken die
vastgelegd zijn in het zorgleefplan van de bewoners;
 Het uitvoeren van voorbehouden en/ of risicovolle handelingen;
 De zorg- en dienstverlening tijdens nachturen;
 Bevorderen van de kwaliteit van zorg tijdens nachturen;
Wat vragen we van jou?
Een afgeronde opleiding Verzorgende IG is vereist, 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 verklaring omtrent gedrag (VOG) aan te vragen.
En wat bieden we je?
Wij bieden aanvankelijk een dienstverband voor bepaalde tijd voor de duur van 1 jaar, met uitzicht
op een vast dienstverband. Het betreft een dienstverband met werkuren tussen de 24 - 28 uur

gemiddeld per week, in wisselend dienstverband. Verdere arbeidsvoorwaarden zijn
conform cao VVT.
Interesse?
Stuur dan je sollicitatiebrief met CV naar vacatures@raffyzorg.nl o.v.v.
vacaturenummer 2019-026. Voor meer informatie over deze functie kun je contact
opnemen Jeanette Marijnissen, hoofd Verpleegzorg via telefoonnummer 076-5225150.
Wil je graag meer informatie over de procedure, neem dan contact op met Lizette
Korteweg, HR medewerker via 076-5225150.
Deze vacature is zowel intern als extern uitgezet.

