
Voor een van de woongroepen voor mensen  
met dementie zijn wij op zoek naar een 
Verzorgende IG (16-24 uur m/v) 
 
Wat maakt het werk bijzonder? 
Bij ’t Zorghuus staat kwalitatieve zorg voor de bewoners op nummer 1. 
Binnen de woongroep met dementie wordt gezegd “Onthou de mens, vergeet de dementie”. Dit 
spreekt voor de sfeer die er heerst. Doordat het een kleinschalige woonvoorziening is kunnen we 
echt alle tijd aan aandacht geven aan de bewoners. Dit maakt het werken hier heel bijzonder.  
Wat ga je doen? 
Als Verzorgende IG zorg je samen met een Helpende ZW voor de bewoners van ’t Vurste of Achterste 
Huus. 
Met wie werk je? 
In ’t Zorghuus Huus werk je binnen een team bestaande uit verzorgenden IG en Helpende Zw. 
 
Wat bieden wij jou? 
Werken bij ‘t Zorghuus is afwisselend, uitdagend en bijzonder. 
Daarnaast bieden we jou: 
- Een bruto maandsalaris conform FWG 35 bij een volledige werkweek van 36 uur. Alle 
arbeidsvoorwaarden zijn 
conform Cao Verpleeg-, Verzorgingshuizen, Thuiszorg en Jeugdgezondheidszorg (VVT). 
- Een dienstverband tussen de 16 en 24 uur 
- Een arbeidsovereenkomst voor de duur van één jaar die we bij goed functioneren en ongewijzigde  
bedrijfsomstandigheden omzetten naar een dienstverband voor onbepaalde tijd. 
Wie ben jij? 
- Je bent een gediplomeerd Verzorgende IG 
- De kleinschalige setting van ’t Zorghuus past bij jou en je hebt passie voor het vak en de doelgroep. 
- Je hebt goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden. 
- Je bent collegiaal ingesteld 
- Je bent bereid om ook nacht en of bereikbaarheidsdiensten te draaien 
 
Verder ben je: 
o Empathisch 
o Vernieuwend en proactief 
o Een doorzetter en oplossingsgericht 
o Flexibel 
Ben je enthousiast over de functie en ervan overtuigd dat jij en ‘t Zorghuus bij elkaar passen? 
Solliciteer dan! Heb je vragen? Anne-Floor Peeters maakt graag tijd voor je. Bel 0633717609 of mail  
annefloor@zorghuus.nl. 
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