Hoofd,

hart en handen!

Vredenoord: het warme, persoonlijke gevoel van thuis!
Vredenoord zoekt een Teamleider Zorg
32 - 36 uur per week
Vredenoord is een christelijke organisatie op het gebied van wonen en zorg, welzijn en
behandeling. Deze zorg wordt gegeven vanuit de visie van de Kerk der Zevende-dags
Adventisten. Vredenoord is gevestigd in Huis ter Heide. Cliënten (100) voelen zich thuis,
er is ruimte voor ontmoeting, zingeving en aandacht voor elkaar, de vraag van de cliënt
is het uitgangspunt. Met het motto: Hoofd, hart en handen willen wij de uniekheid en de
eenheid van de mens benadrukken. Wij zoeken een balans in lichamelijke activiteiten,
mentaal welbevinden, sociaal welzijn, creatieve activiteiten en bezinning.
Vanaf 1 januari 2016 zal Vredenoord fuseren met Zorggroep Charim. Deze nieuw te
werven collega zal dus vanaf 1 januari 2016 werkzaam zijn bij Charim. Charim heeft 15
locaties. Ruim 1400 medewerkers en 1700 vrijwilligers werken aan goede, kwalitatieve
zorg voor de ouderen in regio Veenendaal en Zeist. Charim is een veelkleurige
organisatie die werk maakt van haar christelijke identiteit. Vredenoord blijft haar
bijzondere identiteit behouden op haar eigen locatie.
Wat ga je doen?
•

•
•
•
•
•
•

Je geeft leiding/coaching aan een team van 66 medewerkers (40 fte). Wij werken
vanuit 7 zelforganiserende teams welke verder vormgegeven moeten worden. De
zorg binnen deze teams wordt door een verpleegkundige gecoördineerd. Dit
vormgeven doe je samen met de medewerkers van de teams. Het team bestaat
uit medewerkers met een deskundigheidniveau van 4 tot 2, waaraan je direct
leiding geeft. Je valt hiërarchisch onder de Raad van Bestuur (wijklocatiemanager
bij Charim). Je voert alle afgesproken P&O taken uit
Je creëert een veilig werk- en leefklimaat, binnen de teams
Werkt vanuit de visie van een lerende organisatie
Je geeft uitvoering aan en bewaakt het vastgestelde kwaliteitsbeleid van
Vredenoord
Je zorgt voor adequate planning en roosters van je medewerkers en beheert het
toegekende budget
Je werkt incidenteel mee bij calamiteiten met het team van medewerkers
Je werkt flexibel volgens een rooster en hebt incidenteel een avonddienst.

Wat vragen wij?
•

•
•

•
•
•
•

Een HBO werk- en denkniveau met als minimale opleidingseis een afgeronde
opleiding Verpleegkunde niveau 4 aangevuld met een afgeronde
managementopleiding
Enkele jaren ervaring in een leidinggevende functie aan professionals op het
gebied van zorg
Het vermogen een klimaat te creëren waar het zelforganiserende team het
aanbod van zorg, welzijn en behandeling vorm kan geven en dit kan integreren
binnen Vredenoord
Aantoonbare werkervaring met coachende en begeleidende kwaliteiten
Goede communicatieve vaardigheden
Integriteit, geduld, doorzettingsvermogen, lerend vermogen, luisteren,
vertrouwen geven en werken vanuit commitment
Onze voorkeur gaat uit naar een kandidaat die achter de visie van de Kerk der
Zevende-dags Adventisten staat.

Wat bieden wij?
Als Teamleider Zorg verdien je op basis van 36-urige werkweek maximaal € 3.378,23
bruto per maand (FWG 50), exclusief 8% vakantietoeslag en 5,7% eindejaarsuitkering.
Dit is conform de CAO-Verpleeg-, Verzorgingshuizen en Thuiszorg. Naast de gebruikelijke
arbeidsvoorwaarden bieden wij nog een aantal extra’s waaronder bijvoorbeeld: werken in
een unieke kleinschalige locatie met verzorging en verpleging met een identiteit van de
Zevende-dags Adventisten, een vergoeding voor de registratie Wet BIG en de
mogelijkheid om je via opleidingen verder te ontwikkelen in je loopbaan.
We vragen van elke medewerker een verklaring omtrent het gedrag (VOG) en zullen
referenties navragen.
Op welke wijze kun je solliciteren?
Heb je vragen over deze vacature dan kun je bellen naar de Personeelsfunctionaris van
Vredenoord, Henriette Westra. Zij is te bereiken op, maandag, woensdag en donderdag
op het volgende telefoonnummer 030-6931665.
Als je wilt solliciteren mail dan je CV en motivatiebrief, vóór woensdag 9 september naar
personeelszaken@vredenoord.nl
De selectiegesprekken staan gepland op maandag 21 september.
Wil je meer weten over werken bij Vredenoord bezoek dan onze website:
http://www.vredenoord.nl/werken-bij-vredenoord/
Acquisitie naar aanleiding van de vacature stellen wij niet op prijs.

