
 

 

 

 

Verzorgende IG observatie 
 

24-32 uur per week 
 
 

Tijd voor actie! Ben jij Verzorgende IG en op zoek naar een ontzettend gave, dynamische baan met een 
enthousiast team dat open en hartelijk naar elkaar is? Dan is afdeling Observatie van Het Spectrum op 
zoek naar jou! 
 
We zijn trots op ons mooie vak en plezier in het werk vinden wij heel belangrijk. Onze collega’s zijn goed 
op elkaar ingespeeld. Dit is een levendige werkplek waar je veel kunt leren. Onze klanten zijn mensen met 
cognitieve problemen die gemiddeld 3 maanden bij ons verblijven. Er zijn verschillende problematieken, 
denk hierbij aan depressie, delier of dementie. Op de afdeling zijn o.a. 3 crisisplaatsen. 
 
Wat ga je doen 
Als verzorgende IG geef je zorg en ondersteuning aan onze klanten. Je werkzaamheden bestaan 
voornamelijk uit observeren en het rapporteren van je bevindingen. Je werkt nauw samen met de arts en 
psycholoog en neemt deel aan het wekelijkse multidisciplinair overleg. Je hebt een duidelijke visie op de 
zorg die je samen met je collega’s wilt bieden.  
 
Wat verwachten wij van jou 

• Je bent in het bezit van het diploma Verzorgende IG (mbo 3). 

• Je bent 24-32 uur beschikbaar in de week.  

• Voor deze functie is een VOG nodig (Verklaring Omtrent het Gedrag). De aanvraag regelen wij en de 

kosten krijg je natuurlijk vergoed. 

Wat kun je van ons verwachten 

• Je salaris ligt conform de cao VVT (FWG 40) tussen €2.268,- en €3.159,- bruto per maand op basis van 
36 uur. Inschaling vindt plaats naar relevante werkervaring. 

• Je krijgt een contract voor onbepaalde tijd.  

• Pensioen bij PFZW, 8% vakantietoeslag en 8,33% eindejaarsuitkering. 

• Een aantrekkelijk meerkeuze arbeidsvoorwaarden pakket zodat je voordelig een fiets, laptop, telefoon, 
cadeaubonnen of een sportabonnement kunt aanschaffen. 

• Wil jij je blijven ontwikkelen? Dat kan. Wij bieden bijvoorbeeld de opleiding EVV of verpleegkundige 
aan. Aan jou de keuze.  

• Studieaanbod via GoodHabitz zodat je onbeperkt online kan bijleren over onderwerpen die jou 

interesseren.  

Ben je geïnteresseerd 
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Marjolein van der Vlies via m.vd.vlies@hetspectrum.nl 
of bel naar 078 6172333. Solliciteer via het online sollicitatieformulier op www.werkenbijhetspectrum.nl. 
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