CVD
Verzorgende IG
(24-32 uur per week)

Het Centrum voor Dienstverlening (CVD) is een grote maatschappelijke dienstverlenende organisatie (ruim 500 medewerkers) en staat in het hart van de Rotterdamse samenleving. Wij geloven er in
dat elke Rotterdammer talenten heeft en dat er soms professionele ondersteuning nodig is om die talenten te kunnen benutten. Wij bieden die ondersteuning met een breed pakket aan diensten! Jaarlijks
bereiken wij ruim 25.000 Rotterdammers vanuit 25 locaties verspreid over heel Rotterdam.
Kernwaarden van het CVD zijn: erin geloven, integer zijn, verbinding maken en ontwikkelingsgericht
zijn.
Waar ga je werken?
CVD-Havenzicht bestaat uit nachtopvang, verpleegafdeling, en een beschermde woonafdeling.
Op de afdeling Wonen bieden wij onderdak aan 17 bewoners met een somatische hulpvraag in combinatie met sociaalmaatschappelijke, psychiatrische en/of verslavingsproblematiek. Welzijn is hierin een
speerpunt.
Wat zijn je werkzaamheden?
• Zorgdragen voor de persoonlijke verzorging en ADL-verzorging van cliënten;
• Motiveren en stimuleren van de cliënten tot zelfzorg;
• Het hanteren van groepsprocessen in de cliëntengroep;
• Zorgdragen voor het uitzetten/controleren en verstrekken van de medicatie voor de cliënten;
• Deelnemen aan teamvergaderingen en het onderhouden van contact met de verpleegkundigen en groepsleiders;
• Het onderhouden van contacten met huisarts en somatische behandelaars;
• Het verzorgen van de vereiste rapportages en registraties;
• Het werken in dag en avonddiensten en weekenddiensten;
• Uitvoeren van noodzakelijke ondersteunende HDL- werkzaamheden.
Wat breng jij mee?
• Een relevant MBO-diploma, minimaal verzorgende niveau 3;
• Ervaring in het werken met (doel) groepen is gewenst;
• Affiniteit met de doelgroep is vereist;
• Goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid;
• Ervaring in het werken met outlook programma’s is vereist.
Beschik jij over de volgende competenties?
Zelfstandigheid, flexibiliteit, goede sociale en contactuele eigenschappen en doorzettingsvermogen.

Wij bieden jou:
• een uitdagende functie, binnen een betrokken organisatie;
• arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening, salarisschaal 5 tot maximaal € 2.754,- bruto per maand bij een fulltime dienstverband (exclusief
onregelmatigheidstoeslag). Inschaling is afhankelijk van ervaring, opleiding en deskundigheid.
Daarnaast bieden wij 8% vakantietoeslag en een eindejaarsuitkering van 8,3 %;
• volop mogelijkheden om je verder te ontwikkelen middels je LoopbaanBudget wat je in overleg
kunt besteden aan jouw individuele inzetbaarheid;
• het ‘beweeg mee met het CVD’ programma, o.a. workshops, fruitwater en wekelijks vers fruit
op het werk;
• een verklaring omtrent gedrag is een onderdeel van ons aannamebeleid.

www.cvd.nl

CVD
Ben jij de nieuwe collega die we zoeken?
Stuur dan vandaag, maar uiterlijk voor 13 september 2019, nog jouw motivatiebrief en CV o.v.v. vacaturenummer 19.023 per e-mail naar vacatures@cvd.nl!
De sollicitatieprocedure
Wil je meer informatie over de functie, neem dan contact op met Andrea van der Gevel zorgcoördinator of Sylvia van Hooijdonk senior begeleider wonen, tel. 010-4147160.
Andrea kan jou alles vertellen over CVD Havenzicht. Of neem een kijkje op onze website www.cvd.nl.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.
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