
 

Verzorgende IG niveau 3  
 
Uden, Veghel, Oss, Eindhoven  
 
Functieomschrijving  
Als verzorgende IG begeleid je mensen bij hun persoonlijke verzorging en verricht je verzorgende en 
beperkt verpleegkundige werkzaamheden. Je geeft voorlichting en instructie en zorgt ervoor dat de 
zelfredzaamheid van de cliënt zo veel mogelijk gestimuleerd wordt zodat deze zo lang mogelijk in 
haar vertrouwde omgeving kan wonen. Je signaleert belangrijke veranderingen bij de cliënt en haar 
omgeving en bespreekt en rapporteert deze aan de zorgcoördinator. Naast de cliëntenzorg verricht 
je ook aanvullende taken zoals het begeleiden van stagiaires en leerlingen en neem je actief deel aan 
(werk)overleggen en cliëntbesprekingen . In het oplossingsgerichte wijkteam heb je regelmatig 
contact met onder meer de wijkverpleegkundige en verpleegkundigen. Ben jij de schakel van 
Breederzorg Thuiszorg die de cliënt een luisterend oor en een helpende hand bied ?  
 

Wij vragen  
-Een diploma verzorgende IG niveau 3.  

-Je bent in staat zowel zelfstandig als in een teamverband te werken.  

-Je voelt je verantwoordelijk voor de kwaliteit waar Breederzorg Thuiszorg voor staat.  

-Je bent flexibel, communicatief en klantgericht ingesteld.  

-Je spreekt goed Nederlands en bent in bezit van een rijbewijs en auto.  

-Je bent woonachtig in de regio Uden, Veghel, Oss of Eindhoven. 

 
In het kader van de wet WKKGZ vragen wij alle nieuwe medewerkers om een Verklaring Omtrent het 
Gedrag (VOG). Ook het opvragen van referenties is onderdeel van de sollicitatieprocedure. 
 

Dienstverband  
Arbeidsovereenkomst met Breederzorg Thuiszorg met uitzicht op een vaste baan.  
 

Werktijden  
Aantal uur per week in onderling overleg vast te stellen . Wisselende diensten volgens rooster.  
 

Salaris  
Salaris en arbeidsvoorwaarden zijn conform CAO Verpleeg- en Verzorgingshuizen Thuiszorg. 
Onregelmatige diensten worden volgens cao VVT beloond. Je neemt deel in het Pensioenfonds Zorg 
en Welzijn en kunt gebruik maken van tal van voorzieningen en regelingen van Breederzorg 
Thuiszorg. 
 

Aanvullende informatie  
Breederzorg Thuiszorg werkt in kleine teams en staat voor kwalitatief hoogwaardige zorgverlening. 
Breederzorg Thuiszorg heeft een eigen skillslab en een opleidingsinstituut die wettelijk erkende 
opleidingen verzorgt op het gebied van de zorgfuncties : helpende , verzorgende , verpleegkundige 
en (na-scholings) vakken in diverse specialisaties. Alle opleidingen en bijscholingen worden gegeven 
door ervaren vakdocenten. De ontwikkeling en opleiding van personeel en een (maat)vriendelijke 
werkomgeving staan centraal bij Breederzorg Thuiszorg.  
Mogelijkheid tot leaseauto of scooter in overleg na het doorlopen van de proeftijd.  
 



 

Contact  
Voor nadere informatie of het opvragen van een uitgebreid functie profiel kunt u contact opnemen 
met de personeelsfunctionaris Corina Van Doorne of Malou Hilgerdenaar.  
0413 -259441 , PenO@breederzorg.nl. 
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