Heb jij zin om het team van Joyce-House te komen versterken als

De mogelijkheden zijn bepalend,
niet de beperking. De bewoners
en deelnemers geven aan wat het
beste voor hen is, samen met de
organisatie. Kwalitatief hoogwaardige zorg krijgt pas inhoud
door het leveren van maatwerk.
Joyce-House biedt een kleinschalige vorm van wonen, logeren,
dagbesteding, werk/ontwikkel-plekken en ambulante zorg
voor mensen met een lichamelijke, verstandelijke of meervoudige
beperking.
De organisatie is een luisterend
oor. Zorg wordt verleend met
hoofd én hart. Bestaande systemen gaan overboord en worden
vervangen door de overtuiging
dat bewoners en deelnemers zelf
kunnen beslissen. Waar nodig
wordt professioneel ondersteund,
geholpen en zorg verleend.
Voor Joyce-House is transparantie in de zorg van groot belang.
Binnen de organisatie, naar de
bewoners en deelnemers, naar de
ouders, de medewerkers, de overheid en naar andere betrokkenen.
De scheiding tussen binnen en
buiten kan worden geslecht.
Passende inzet baarheid in de
samenleving moet worden
vergroot. Bewoners en
deelnemers kunnen midden in
de maatschappij functioneren,
mét hun beperking.

VERPLEEGKUNDIGE IN DE
GEHANDICAPTENZORG
voor 24 uur per week
Wat ga je doen?
Je verzorgt en begeleidt onze bewoners op de locatie in Smilde en
creëert voor hen een veilige en vertrouwde sfeer. De behoeften van
de bewoners zijn leidend, hier stem je je handelen op af. Je werkt
met mensen met een ernstige? meervoudige beperking met een
complexe zorgvraag, bijvoorbeeld voor beademingszorg, epilepsie en
sondevoeding.
De functie wordt uitgevoerd in dag- en avonddiensten, slaap-/
waakdiensten, incl. het weekend. Daarnaast draai je mee in de pool
voor de bereikbaarheidsdiensten.
Wie ben je?
Joyce-House is een kleinschalige woonvorm waarin we als
zorgverleners en begeleiders te gast zijn bij de bewoners. Dit vraagt
van je dat je met respect en een dienstverlenende houding in je
werk staat en elke dag met je collega’s een mooie dag maakt voor de
bewoners. Vanuit jouw sociale houding ben je staat sfeer te brengen
in de groep.
Je verricht alle voorkomende verpleegtechnische handelingen
en hebt affiniteit met onze bewoners en deelnemers. Je werkt
zelfstanding, efficiënt en nauwkeurig en houdt van een open
samenwerking en uitwisseling met je collega’s. Je bent in staat op een
positief kritische manier naar jezelf te kijken en feedback te geven
aan - en te ontvangen van je collega’s. We vragen een daadkrachtige
houding van je, waarin je durft te leren en te groeien.
Wat biedt Joyce-House?
We bieden een marktconform salaris binnen de CAO
gehandicaptenzorg, een tijdelijke aanstelling voor 8 maanden met
uitzicht op verlenging en een interne opleiding van vijf dagen. Onze
organisatie kent een gezellige werksfeer met waardering voor jouw
vaardigheden en biedt ruimte voor ontwikkeling.
Wat breng je mee?
•
Een afgeronde opleiding als verpleegkundige MBO niveau 4.
•
Aantoonbare ervaring met genoemde doelgroep in een vergelijkbare
functie
•
Je bent bevoegd en bekwaam in het toedienen van medicatie
•
Je hebt ervaring met het toedienen van sondevoeding en geven van
medicatie via de sonde.
•
Kennis van en ervaring met epilepsie en beademingszorg is een pre.
•
Waar je deze vaardigheden nog niet hebt ben je bereid je verder te
scholen.
Hoe verder?
Als je over bovenstaande vragen hebt kun je bellen en vragen naar
Hanneke van Dam. Je kunt ook gelijk beginnen aan je sollicitatiebrief.
In je brief ga je in op wie je bent en wat je meebrengt. Je doet jezelf
niet beter voor dan je bent, maar je bent oprecht en eerlijk. Aan je
brief koppel je een bondige CV, het liefst met een portretfoto. Dit
alles doe je op de mail (sollicitatie@joyce-house.nl) of verstuur je
via de traditionele post (De Sluiskampen 39, 9422 AP) . Joyce-House
heeft een heel eigen traject bij sollicitaties. Kijk daarvoor op www.
joyce-house.nl/werken.

Stichting Joyce-House
De Sluiskampen 39
9422 AP Smilde
www.joyce-house.nl

Tot slot
Wij nemen privacy serieus. Daarom vernietigen wij alle informatie die
je ons stuurt na vier weken, tenzij we samen besluiten om je brief in
portefeuille te houden.

