Stichting Woonzorgcentrum Raffy-Leystroom

Samen kleurrijk.

Vacature 2020-016
Wij zijn op zoek naar een medewerker Complementaire Zorg.
medewerker Complementaire
Raffy biedt naast basis zorg ook complementaire zorg aan. Deze aanvullende
Zorg
zorg heeft als doel het
bevorderen van iemands welzijn en welbevinden. Onder
Raffy-Leystroom
24 uur gemiddeld per week Woonzorgcentrum
de naam Tangan Mas streven we dan ook naar zorg van zowel lichaam, geest
Locatie
en ziel. Door aan alle drie de aspecten aandacht te geven, wordt de kwaliteit
Woonzorgcentrum Raffy
van leven bevorderd, het zelfgenezend vermogen gestimuleerd en de fysieke
conditie vergroot. Tangan Mas heeft een aanbod van verschillende
behandelingen. Deze worden dagelijks aangeboden, maar ook ingezet in de
Raffy-Leystroom biedt jou
palliatieve zorg. Binnen Tangan Mas spelen aandachtvolle bejegening en
kwaliteit in aanwezigheid een belangrijke rol.
 24 uur gemiddeld per week
 jaarcontract met zicht op een vast
dienstverband
 salaris en arbeidsvoorwaarden conform
CAO VVT
 een uitdagende functie met ruimte
voor persoonlijke ontwikkeling
 leuke collega’s die voor jou klaar staan
 een prettige werksfeer waar hard
gewerkt wordt
 een ambitieuze organisatie die volop
in ontwikkeling is

Als medewerker Complementaire Zorg verleen je diverse behandelvormen aan
bewoners en medewerkers. Je houdt intakegesprekken, voert de behandeling uit
conform de gemaakte afspraken en evalueert deze met betrokkenen.
Wat vragen we van jou?
Onze voorkeur gaat uit naar iemand die al een aantal behandelvormen kan
toepassen. Denk hierbij aan therapeutic touch, pidjit, stoelmassage of andere
soorten massage. Je bent sensitief en communicatief vaardig. Je hebt een open
blik, maar je staat wel met beide benen op de grond. Je weet te verbinden en
een positieve bijdrage te leveren aan het team.

Solliciteren
Interesse? Stuur je sollicitatiebrief met
CV, o.v.v. vacaturenummer 2020-016,
voor 9 maart a.s. naar solliciteren@raffyleystroom.nl.
Meer informatie over de vacature?
Neem contact op met: Jeanette Marijnissen
Clustermanager Zorg
Meer informatie over de procedure?
Neem contact op met: Jeanette Marijnissen
Telefoonnummer: 076 522 51 50
Sollicitatiegesprekken vinden plaats in de
week van 16 tot 20 maart.

Raffy-Leystroom is gevestigd in Breda en heeft drie locaties: Raffy, Lâle en De
Leystroom waar we kwetsbare ouderen in een zo vertrouwd mogelijke omgeving
ondersteunen bij het ouder worden. Gedreven vanuit gastvrije, persoonsgerichte en
cultuurspecifieke zorg die de basis vormen voor wonen, zorg en behandeling. Raffy is er
voor de Indische en Molukse ouderen, Lâle voor Turkse ouderen en De Leystroom voor
ouderen in de Bredase wijken Brabantpark, Heusdenhout en IJpelaar. Vanuit de drie
locaties is er tevens een breed aanbod zorgverlening en verpleging voor zelfstandig
wonende ouderen in Breda en omstreken.
Met onze ruim 375 betrokken medewerkers en meer dan 225 enthousiaste vrijwilligers
zijn we ‘samen kleurrijk’ en zorgen we ervoor dat ouder worden fijn en waardig is. Op
een van onze drie locaties of thuis en altijd met naasten en familie dichtbij.
Word onderdeel van ons team. Samen zijn we kleurrijk!

Samen kleurrijk.
Stichting Woonzorgcentrum Raffy-Leystroom
Bernard de Wildestraat 400
4827 EG Breda

www.raffyzorg.nl

www.lalezorg.nl

www.deleystroom.nl

