
 

 

 

Verzorgende IG – afdeling 
psychogeriatrie 

16-36 uur 
Als vrienden en familie jou omschrijven zeggen ze dingen als: lief, hartelijk, warm en verzorgend. Herken jij je 
daarin? En ligt jouw hart bij de zorg voor mensen met dementie? Lees dan verder. 
 
Als Verzorgende IG klopt jouw zorghart voor onze bewoners. Je komt te werken op de afdeling 
Psychogeriatrische zorg. Daar wonen 38 mensen met een vorm van dementie. Je werkt met een fijn team 
van ervaren collega’s die onze bewoners op de absolute 1e plaats hebben. Jij hebt een duidelijk beeld van 
kwaliteit van zorg voor ogen. 
 
Wat ga je doen 
Als Verzorgende IG bestaat een groot deel van jouw werkzaamheden uit welzijn. Daarmee bedoelen we een 
goede en zinvolle daginvulling voor onze bewoners. Hierbij kijken we naar jouw interesses, want als iedereen 
doet wat ‘ie leuk vindt staan we als zorgteam in onze kracht. Ook bestaan je werkzaamheden uit het 
verrichten van verzorgende handelingen en ondersteuning bij algemene dagelijkse levensverrichtingen. Je 
schrijft het zorgplan, begeleidt de bewoners vanuit dit plan en evalueert dit ook. Natuurlijk sta je er niet 
alleen voor: je werkt samen met een divers team.  
 
Wat verwachten wij van jou 

• Je hebt een afgeronde opleiding Verzorgende IG (mbo 3).  

• Je bent tussen 16 en 36 uur beschikbaar.  

• 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. 

• Je krijgt direct een vast contract.  

• Pensioenregeling 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 doorgroeien naar verpleegkundige of juist een verdiepende cursus volgen? Dat kan! Laat ons 
weten waar jouw interesse ligt. 

• Individuele scholing- en opleidingsmogelijkheden en onbeperkt toegang tot online trainingen van 
GoodHabitz. 

 
Ben je geïnteresseerd 
Heb je vragen? Of ben je benieuwd naar de mogelijkheden? Bel gerust met Maria Pals of Renaldo van Kallen 
via telefoonnummer 078-6492111 of mail naar m.pals@hetspectrum.nl of r.v.kallen@hetspectrum.nl.  
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