
 

Méér dan ‘gewoon’ werken in de zorg 

 

Vacature Helpende Plus somatiek 
 

Wij verwelkomen jou graag als nieuwe collega in ons kernteam! 
 
Wie zijn wij?  
 

Aqua Viva is een modern en kleinschalig woon- en zorgcentrum in Nijmegen. Het hebben van 

autonomie is voor ons belangrijk. In ons huis wonen 75 bewoners met dementie of met een somatische 

beperking. Wij zorgen voor hen met een team van ongeveer 100 medewerkers en vrijwilligers. Door 

de kleinschalige omvang kennen we elkaar en zijn de lijnen kort. Dit maakt Aqua Viva tot een fijne plek 

om te wonen en om te werken.  

Persoonsgerichte zorg en het hebben van eigen regie zijn leidend voor de zorg aan de bewoners van 

Aqua Viva. Daarom werken wij vanuit de principes van Positieve Gezondheid. 

Voor onze medewerkers vinden we het belangrijk dat zij zich ontwikkelen in hun vak en persoonlijke 

vaardigheden. Wij geven veel ruimte en mogelijkheden en verwachten ook van de medewerkers eigen 

regie. Autonomie en verantwoordelijkheid gaan hand in hand. 

 

Wat ga je doen?  

Je verleent, in samenspraak met verantwoordelijk collega’s, de dagelijkse zorg volgens zorgplan. Je 

ondersteunt bij ADL-activiteiten en stimuleert hierbij de autonomie van de bewoner. Daarbij signaleer 

je wanneer er veranderingen of bijzonderheden zijn in de situatie van de bewoner. Je deelt medicijnen 

vanuit de medicijnrol en je voert laag complexe verpleegkundige handelingen uit zoals bijvoorbeeld 

bloedsuikerprikken en blaasspoelen. Voor de afstemming met je collega’s rapporteer je schriftelijk in 

het zorgdossier en bij calamiteiten ook nog mondeling, zodat er geen twijfel is over de zorgverlening 

en het zorgproces, Zo zorg je mee voor een goede overdracht  en kan jij met een voldaan gevoel naar 

huis gaan. 

Onze somatische afdeling bestaat uit drie etages met in totaal 50 bewoners, waarbij de focus sterk op 

autonomie ligt. Wij werken in kernteams, dit houdt in dat er een vast team per etage werkt. Deze 

manier van werken heeft als voordeel dat bewoners blij zijn als ze bekende gezichten zien en niet 

steeds hun verhaal hoeven te vertellen. Jouw enthousiasme gaat bijdragen aan een positieve sfeer 

voor de bewoners op de afdeling en het kernteam waarin je werkt.  

Wat neem je mee? 

• Een hart voor de ouderenzorg 

• Enthousiasme om bewoners een fijne dag te willen bezorgen 



• Een positieve instelling en het denken in mogelijkheden 

• Kennis in het werken conform zorgplannen en zorgdossiers  

• Een diploma MBO niveau 2 Helpende Zorg & Welzijn, aangevuld met een certificaat Helpende 

plus. 

Wat mag je van ons verwachten? 

• Een salaris conform CAO VVT, FWG 30 

• Een vast dienstverband voor minimaal 20 uur per week, maar meer uren is zeker 

bespreekbaar 

• Een eindejaarsuitkering van 8,33% en een vakantietoeslag van 8% over het bruto 

jaarsalaris 

• Een pensioenopbouw bij Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW) 

• Gratis lekkere soep en fruit in de middagpauze 

• 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 leren ook graag van jou 

Interesse?  

Ben jij enthousiast geworden om als Helpende Plus bij ons aan de slag te gaan? Stuur dan je sollicitatie 

naar werken@aquaviva.nl. Wil je eerst graag meer informatie om te horen of Aqua Viva echt bij je 

past? Neem dan contact op met onze HR adviseur Marieke Crombach via werken@aquaviva.nl of 

bel/app haar op 06-4341 4002. Ook kan je contact opnemen met Nicole Driessen onze Teamleider 

Somatiek via ndriessen@aquaviva.nl of bel/app haar op 06-4341 4008. 
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