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Vacature Verzorgende IG 

 
FUNCTIE: Verzorgende IG niveau 3 

Locatie: Zwolle 
 

Functiebeschrijving: 
De meest voorkomende werkzaamheden zijn het bieden van ADL zorg. Te denken valt aan het 
aanreiken van medicijnen, steunkousen aan/uit, wassen, aan- en uitkleden en ogen druppelen. 
Naast het bieden van de dagelijkse verzorging voer je ook enkele verpleegtechnische handelingen uit. 
Daarnaast is het bevorderen van de zelfredzaamheid van de cliënt, het onderhouden van contacten 
met andere hulpverleners en onderhouden van contact met mantelzorgers van belang. 
Het signaleren van gezondheidsproblemen en het ondernemen van passende actie is een belangrijk 
element in de functie. Alle werkzaamheden en bijzonderheden worden gerapporteerd in het 
zorgdossier.  
 
Omschrijving werkzaamheden: 

 Je stelt het zorgleefplan op dat gebaseerd is op de 4 leefdomeinen 

 Je voert werkzaamheden uit op basis van het zorgleefplan 

 Je bent in staat om voorlichting en advies te geven over bijvooreelld een gezonde leefstijl, 
veiligheid in huis en hoe hulpmiddelen gebruikt kunnen worden. 

 Je coordineert en evalueert de zorg en draagt er zorg voor dat het zorgleefplan wordt 
uigevoerd. 

 Je bent in staat om de zorgverlening met anderen af te stemmen. 

 Je evalueert met andere disciplines of het zorgplan werkt.  

 Je onderhoudt contact met  de direct betrokkenen van de klant, de klant zelf en met de 
mantelzorger. 

 Je houdt het dossier van de cliënt bij. 
 
Functie eisen: 

 Diploma verzorgende IG niv. 3 

 Aantoonbare ervaring en affiniteit met het verlenen van extramurale zorg 

 Flexibel, stressbestendig en positief ingesteld 

 Goede beheersing van de nederlandse en Turkse of andere 2e taal 

 Ruime relevante werkervaring 

 Verklaring Omtrent Goed gedrag bij indiensttreding 

 In bezit van een rijbewijs 

 Goede communicatieve en sociale vaardigheden 
 
Wij bieden: 
Salaris conform CAO VVT. Bij goed functioneren mogelijk een vast dienstverband. 
 

 
Ben jij na het lezen van deze vacature enthousiast geraakt en voldoe jij aan bovenstaande functie-
eisen? Dan nodigen wij je graag uit om te solliciteren. Stuur een e-mail met je motivatie en CV naar 
info@mtthuiszorg.nl. Heb je naar aanleiding van deze vacature nog vragen, neem dan contact met 
ons op via telefoonnummer: 038 - 870 02 01. 
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