Méér dan ‘gewoon’ werken in de zorg
Vacature Verzorgende IG voor de nachtdiensten
Werk jij graag ’s nachts en vind je het fijn om onze bewoners een goede nacht
te bezorgen? Dan verwelkomen we jou graag als nieuwe collega!
Wie zijn wij?
Aqua Viva is een modern en kleinschalig woon- en zorgcentrum in Nijmegen dat gesticht is door
Jezuïeten. Wij bieden kwalitatief hoogwaardige zorg en dienstverlening aan religieuzen en in
toenemende mate ook aan reguliere, niet-religieuze bewoners met dementie of met een fysieke
beperking. Er werken bij ons bijna 100 enthousiaste en betrokken medewerkers en een aantal
vrijwilligers. We kennen elkaar en dat geeft een bijzonder huiselijke en persoonlijke sfeer. Door onze
kleinschaligheid zijn de lijnen kort met zowel leidinggevenden als met het bestuur en is er altijd
ruimte voor jouw ideeën.
Aqua Viva heeft een somatische afdeling die bestaat uit drie etages met in totaal 50 bewoners,
waarbij de focus sterk op de eigen regie ligt. Op deze afdeling werken we met kernteams, dit houdt
in dat er een vast team per etage werkt. De psychogeriatrische afdeling bestaat uit drie
woongroepen met ieder 8 bewoners, waarbij de omgeving goed is afgestemd op mensen bij wie
sprake is van dementie. Vanaf januari gaan we ook op deze afdeling met kernteams werken.

Wat ga je doen?
Tijdens de nachtdienst draag je samen met een collega de verantwoordelijkheid voor de zorg voor
onze bewoners met een psychogeriatrische of somatische zorgvraag. Jullie werken zelfstandig maar
kunnen bij calamiteiten altijd terugvallen op de verpleegkundige achterwacht. Jij bent het
aanspreekpunt voor de bewoners en reageert adequaat op alle zorgvragen in de nacht. Je draagt
zorg voor het afsluiten en het opstarten van de dag qua zorg en dienstverlening. Je weet vanuit je
kennis en kunde in te schatten wat de bewoners nodig hebben om de nacht zo fijn en rustig mogelijk
door te brengen en sluit je zorg daar op aan. Bijzonderheden vanuit de nacht draag je over aan je
collega’s van de dag om zo de zorg zo optimaal mogelijk te laten verlopen. Zo nodig voer je
verpleegtechnische handelingen uit en deel je medicijnen.

Wat neem je mee?
•
•
•
•
•

Een hart voor de ouderenzorg
Enthousiasme om bewoners een fijne nacht te willen bezorgen
Een positieve instelling en het denken in mogelijkheden
Kennis in het opstellen van zorgplannen en zorgdossiers
Een diploma Verzorgende IG niveau 3

Wat mag je van ons verwachten?
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Een salaris conform CAO VVT, FWG 40
Een jaarcontract, maar we hopen dat de samenwerking veel langer gaat duren
Het aantal uren is in overleg
Je werkt in de nachten maar kunt soms, indien nodig, ook gevraagd worden om een dag- of
avonddienst te draaien. Dit gaat natuurlijk in onderling overleg
Een uitdagende en afwisselende functie binnen een fijne en kleinschalige organisatie
Oprechte aandacht voor jou als persoon en voor jouw ideeën
Ontwikkel- en doorgroeimogelijkheden, je mag hier leren en hopelijk leren we ook van jou
Een eindejaarsuitkering van 8,33% en een vakantietoeslag van 8% over het bruto jaarsalaris
Een pensioenopbouw bij Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW)

Interesse?
Ben jij enthousiast geworden om als Verzorgende IG bij ons in de nachten aan de slag te gaan? Of wil
je eerst graag meer informatie of meelopen om te kijken of Aqua Viva echt bij je past? Neem dan
contact op met onze adviseur recruitment Carolien Groenewold via cgroenewold@aquaviva.nl of
bel/app haar op 06-40818031.

