
 

 

Wij zoeken een  
Verzorgende IG voor de nachtdienst   

Zowel voor een 0-urencontract in de nachtdienst als 16-24 uren in de avond-nachtdienst ben 
je bij ons van harte welkom. Andere diensten overdag zijn aanvullend bespreekbaar, waarbij 
gezond roosterbeleid voor ons van belang is.                                                                                          
Vanaf mei 2022 zijn er 16-24 uren alleen in de nachtdienst beschikbaar. 

Ben jij goed in zelfstandig werken als verzorgende IG? En heb je interesse in de beleving 
van ouderen in ons Verpleeghuis Huize Herfstzon? Dan maken we graag kennis met jou!  

Dit kun je verwachten…                                                                                                     
Huize Herfstzon is een huiselijk, persoonlijk en kleinschalig verpleeghuis en heeft betrokken 
zorgteams, medewerkers leefomgeving en een behandelteam. We werken samen voor zo’n 
50 bewoners met dementie en bewoners die meer somatische zorg nodig hebben.                                
De teamafstemming verloopt langs korte lijnen. Ook jij bent teamlid en: 

• werkt zelfstandig in de nachtdienst, waarbij je zonodig kunt terugvallen op de 
achterwacht                                                                                                                

• ondersteunt en verzorgt onze bewoners tijdens de nachtdienst                                                                                     

• hebt oog en oor voor hun welzijn en handelt vanuit de individuele zorgvraag. 
 

Wat vragen wij? 
• een afgeronde opleiding verzorgende IG   

• kennis van psychogeriatrie met inlevingsvermogen in onze bewoners                                                                                                                         

• ervaring in een soortgelijke functie is een pre                                                                                       

• flexibel inzetbaar in overleg met de andere nachtdienstmedewerkers                                              

• in staat zelfstandig te werken  

• een warme persoonlijkheid   

Wat bieden wij?  
Wij bieden een leuke, uitdagende functie en fijne werkomgeving in een huiselijk kleinschalig 

verpleeghuis. We streven naar goede afstemming binnen de teams, waarin ruimte is voor 

ieders inbreng. Sámen staan we garant voor goede zorg. Collega’s kunnen op elkaar rekenen. 

En humor en warme aandacht wordt bij ons zeer gewaardeerd. 

Inschaling is conform CAO en in FWG 35. De hoogte van het salaris is afhankelijk van je 

opleiding en ervaring.  

Voor deze functie is een VOG vereist. 

Word jij hierdoor uitgedaagd? 

Stuur dan jouw motivatiebrief en CV naar Verpleeghuis Huize Herfstzon, Javastraat 2, 7471 
RG in Goor, t.a.v. Stella Broeks, Regisseur of naar e-mailadres: s.broeks@herfstzongoor.nl    
Voor meer informatie kun je contact opnemen met leidinggevende Karin Schuurman, 
telefoonnummer 06-54955240 of Stella Broeks 06-25194299.                   
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