Stichting De Leystroom opereert vanuit een kleinschalige verpleegvoorziening op de
Lage Kant 60 te Breda en met een klein thuiszorgteam in de wijken Brabantpark en
Heusdenhout. Zij staat open voor mensen van alle gezindte en/of achtergrond en de blik
is naar buiten gericht. De Leystroom is, samen met de wijk, in ontwikkeling en legt de
nadruk op presentie, gemeenschapszin en participatie. De missie van de instelling luidt:
“Aandacht voor gezondheid en geluk”.
Stichting De Leystroom en Stichting Woonzorgcentrum Raffy 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.
De Leystroom is per direct op zoek naar:

Flexmedewerkers:

- Helpenden niveau 2
- Verzorgende IG niveau 3 (nachtdienst)

(flexibel 0-uren contract middels payroll constructie)

Kern van de functies:
 Het uitvoeren van begeleidende en verzorgende werkzaamheden;
 Het assisteren bij eten, drinken en de activiteiten;
 Het signaleren van afwijkingen en/of bijzonderheden omtrent bewoners aan de
dagverantwoordelijke en/of de Evv-er;
 Het creëren van een prettige woon- en leefklimaat op de afdeling i.s.m. het gehele
team;
 Het mede zorg dragen voor een kwalitatief en kwantitatief optimale bewonerszorg
binnen de gehele afdeling.
Vereiste functie-eisen:
 Helpenden: Diploma Helpende niveau 2, 2e jaars Verzorgende IG of 1e jaars
Verpleegkundige;
 Verzorgenden IG: Diploma Verzorgende IG niveau 3;
 Werkervaring binnen de ouderenzorg;
 Kennis en inzicht in de omgang met de ouder wordende mens;
 Flexibele inzetbaarheid.
Vereiste vaardigheden en competenties:
 Sociale vaardigheden, zoals tact, invoelingsvermogen, zorgzaamheid en
hulpvaardigheid;
 Zowel zelfstandig als in teamverband kunnen werken;
 Geduld en doorzettingsvermogen;
 Verantwoordelijkheidsgevoel;
 Cliëntgericht en respectvol in bejegening jegens bewoners en collega’s;
 Flexibele houding.

Wat bieden we je?
Uitzendovereenkomst bij onze uitzendpartner Puurzorg, op basis van uitzendbeding en
uurloon conform VVT cao. De daadwerkelijke salariëring is afhankelijk van je
opleidingsniveau, kennis en (werk)ervaring. .
De functie van Helpende is ingedeeld in FWG 25 (minimaal €1.747,66 bruto op fulltime
basis en maximaal €2.397,39 op fulltime basis), de functie van Verzorgende IG is ingedeeld
in FWG 35 (minimaal €1.838,58 bruto op fulltime basis en maximaal €2.668,93 op fulltime
basis). De daadwerkelijke salariëring is afhankelijk van het opleidingsniveau en
werkervaring van de kandidaat. Overige arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO VVT.
Solliciteren:
Heb je interesse in deze
solliciteren@leystroom.nl.
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Voor meer informatie over de functie kun je contact opnemen met Idaline Bakx,
teamcoördinator via telefoonnummer 06 – 51 56 05 23.
Voor meer informatie over De Leystroom kun je kijken op onze website
www.deleystroom.nl.
Acquisitie n.a.v. deze vacature wordt niet op prijs gesteld.
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