BQR is een coöperatie van zelfstandige zorgverleners die zich met hart en ziel inzetten
voor een menswaardig bestaan. We bieden professionele, hoogwaardige en doelmatige
zorg thuis. We hebben een hechte band met onze zorgverleners en zijn nauw betrokken
bij onze cliënten.
Wij zoeken een gepassioneerde

Verzorgende IG niveau 3
die op respectvolle wijze de handen uit de mouwen wil steken.
Binnen een zelfsturend zorgteam biedt jij zorg en begeleiding aan ouderen die
geïndiceerd zijn voor verpleeghuiszorg. Je bent verantwoordelijk voor het welbevinden
van onze cliënten. Je levert structuur en veiligheid en communiceert op respectvolle
manier met cliënten, hun familie en je collega’s. Je denkt actief mee over de kwaliteit van
de zorg- en dienstverlening.

Wat wordt er van je verwacht:
•
•
•
•
•
•
•
•

Je beschikt over een diploma Verzorgende IG niveau 3
Je hebt je hart op de goede plek
Je bent een teamspeler, collegiaal en sociaal
Je kan zelfstandig werken en neemt de verantwoordelijkheid voor jouw aandeel
binnen het zorgteam
Je neemt initiatieven en denkt in oplossingen
Verklaring omtrent gedrag (VOG), deze kunnen wij voor je aanvragen
Je hebt een rijbewijs
Indien je zelfstandige (zzp’er) bent kijk op onze website https://bqr-zorg.nl/bqrvraagt/wat-vragen-wij/

Wat bieden we je:
•
•
•
•
•
•
•

Wij zijn een warme organisatie met korte lijnen, er heerst een informele sfeer
waarbij kwaliteit van de zorg altijd voorop staat
We zijn een groeiende organisatie waarbij jouw mening zeker telt
Je maakt onderdeel uit van een vast team waar betrokkenheid en persoonlijke
aandacht voor onze cliënten en jouw teamgenoten belangrijk zijn
Je krijgt de mogelijkheid tot diverse scholingsmogelijkheden
Je kunt zelf je uren en diensten inplannen
Kans op een vast dienstverband / langdurige werkrelatie als zzp’er
Een marktconform salaris en voorwaarden / een marktconform uurtarief als zzp’er

Voor vragen over deze vacature kan je contact opnemen met Ingeborg Querner.
Lijkt het je wat? Stuur dan zo snel mogelijk, vòòr 16 juni, je motivatie voorzien van je CV
naar i.j.d.querner@bqr-zorg.nl

