Gezocht, een enthousiaste en ervaren

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.

Medewerker slaapnachtdienst (m/v)
voor 16 - 24 uur per week.

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. Werken in nachtdiensten betekent natuurlijk ook dat je er
moet staan als het nodig is: je kunt een goede inschatting maken
van wat nodig is tijdens je dienst en werkt zelfstandig, efficiënt en
nauwkeurig.
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. Dit
vraagt om een daadkrachtige houding, waarbij je overeind blijft bij
tegenslag en bereidheid te leren van je omgeving en te groeien.
Wat ga je doen?
Als medewerker slaap-nachtdienst ondersteun je bewoners en
collega’s om 22.00 uur met het sluiten van de dag en om 06.00 met
het opstarten. Je helpt een uurtje mee opruimen en afronding van de
laatste dingen, het verstrekken van medicatie e.d. en je zorgt ervoor
dat de bewoner lekker kan gaan slapen en weer frist aan een nieuwe
dag kan beginnen. Je creëert voor hen een veilige en vertrouwde sfeer.
Je werkt met mensen met een ernstige meervoudige beperking
met een complexe zorgvraag. De behoeften van de bewoners zijn
leidend, hier stem je je handelen op af. Als de bewoners je ’s nachts
nodig hebben sta je voor hen klaar, bijvoorbeeld na een alarmering.
Je schat de situatie in en onderneemt daarop actie. Je observeert de
bewoners en rapporteert bijzonderheden schriftelijk of mondeling
tijdens de overdracht aan het team.
De slaap-nachtdienst is van 22.00-07.00 uur. Tussen 22.00-23.00 en
tussen 06.00-07.00 lever je een actieve bijdrage aan het afsluiten en
weer starten van de dag. Tussen 23.00 – 06:00 heb je slaapdiensten
op zondag, maandag, dinsdag of woensdag in een cyclisch rooster.
Het is mogelijk om extra ingeroosterd te worden bij ziekte of
vakantie van collega’s.
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.
Naast de 2 uur actieve dienst ’s avonds en ’s ochtends wordt de
slaapdiensten in principe voor 2 uur gecompenseerd. Indien je meer
tijd aan het werk bent geweest zetten we de slaapdienst om naar een
nachtdienst en wordt je dienst volledig uitbetaald. 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 is een pre.
•
Waar je deze vaardigheden nog niet hebt, ben je bereid je
verder te scholen.
Hoe verder?
Stuur je sollicitatiebrief CV op via de mail naar:
sollicitatie@joyce-house.nl. Het is belangrijk dat je in je sollicitatiebrief ingaat op wie je bent en wat je meebrengt. Je CV is kort en
bondig, hierdoor krijgen we snel en gemakkelijk een beeld van jou
als persoon!
Kijk op onze website: www.joyce-house.nl onder het kopje werken
voor de volledige sollicitatieprocedure.

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 je ons verzoekt om jouw sollicitatie
in portefeuille te houden.

