
 

 

 

Verzorgende IG Thuiszorg 
wijkteam Sterrenburg 

0-28 uur 
Als Verzorgende IG help je mee om er voor te zorgen dat mensen zelfstandig kunnen blijven wonen. Hierin 
staat bij ons respect, empathie en kwalitatief verantwoorde zorg hoog in het vaandel.  
Herken jij jezelf hierin? En ben je op zoek naar een zelfstandige functie als Verzorgende IG?  
Dan zijn wij op zoek naar jou!  
 
Je start een dienst op één van onze zorgposten in de wijk. Samen met vaste collega’s neem je bijzonderhe-
den door voordat je zelfstandig aan de slag gaat. Voor vragen kun je terecht bij je leidinggevende, die ook de 
roosters maakt. Ons streven is dat jij zo veel mogelijk tijd hebt om zorg en aandacht te geven aan onze klan-
ten. Je hebt affiniteit met ouderen en extramurale zorg. Zowel zelfstandig als in teamverband werken gaat 
jou goed af. Je beschikt natuurlijk over goede communicatieve en sociale vaardigheden en jouw positieve 
instelling draagt bij aan een prettig woon- en leefklimaat voor de klanten. Tenslotte ben je flexibel en bereid 
om in alle diensten te werken.  
 
Wat verwachten wij van jou 

• Het diploma verzorgende IG (niveau-3) 

• Ervaring in de zorg, bij voorkeur zowel intra- als extramuraal 

• Eigen vervoer 
 
Wat kun je van ons verwachten 

• Je salaris ligt conform de cao VVT (FWG 35) tussen de € 1.960 en € 2.845 bruto per maand op basis 
van 36 uur. Inschaling vindt plaats naar relevante werkervaring 

• Een jaarcontract met uitzicht op vast dienstverband 

• Het aantal uren is bespreekbaar 

• Minimaal 1 vaste vrije dag in de week 
 

Om bij Het Spectrum te kunnen werken, ben je verplicht om een VOG (Verklaring Omtrent het Gedrag) in te 
leveren. De aanvraagkosten vergoeden we achteraf. 
 
Heb je interesse? 
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Maelisa Klein (wijkmanager Sterrenburg) bereikbaar op 
telefoonnummer 078-6492111 of mail naar m.klein@hetspectrum.nl. Wij ontvangen je sollicitatie graag via 
het online sollicitatieformulier op www.werkenbijhetspectrum.nl. 
 
Bij gelijke geschiktheid krijgen interne kandidaten voorrang in deze procedure. 
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