Vacature Zorgbutler niveau 4+
Nieuw Rollecate zoekt zorgverleners met een ‘ja’ attitude die op de hoogte zijn van de laatste
ontwikkelingen in de gezondheidszorg. Het betreft de functie van Zorgbutler.De zorgbehoefte van
de gast staat centraal, die stemmen we op ieders persoonlijke wensen en behoeften af. Dit vraagt
een bepaalde attitude van medewerkers. Klantvriendelijkheid is een vanzelfsprekendheid binnen
Nieuw Rollecate.Voor onze woon- en zorgvoorziening zijn wij op zoek naar medewerkers die onze
missie en visie uitdragen en in gezamenlijkheid met ons deze woon- en zorgvoorziening opbouwen
en ontwikkelen.
De organisatie
Nieuw Rollecate is een kleinschalige woon- en zorgvoorziening, waar gasten worden verzorgd, maar
toch ‘thuis’ zijn. In Nieuw Rollecate kunnen alle mensen, in elke levensfase, met een zorgbehoefte
terecht. Nieuw Rollecate biedtde juiste zorg. Ook wanneer het gaat om permanente zorg, dementie
zorg, psychogeriatrische zorg, terminale zorg, tijdelijke zorg, revalidatie of vakantiezorg. Dat betekent
ook dat gasten tot aan hun laatste levensfase in Nieuw Rollecate kunnen blijven.
Nieuw Rollecate is tevens een leerwerkomgeving voor stagiaires in de zorg, facilitair en horeca.
Daarnaast zijn wij een werkplek voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.
Onderscheidend, gastvrij en geborgenheid
Onderscheidend is Nieuw Rollecate met haar zorgconcept in het Nederlandse
zorglandschap.Gastvrijheid is bij ons de overtreffende trap van dienstverlening. Dit moet een
blijvende herinnering zijn voor alle betrokkenen.Geborgenheid is wat wij onze gasten bieden. In
Nieuw Rollecate heerst een persoonlijke, open en gastvrije cultuur waarbij betrokkenheid en
professionaliteit altijd leidend zijn in het handelen van de medewerkers.
Functie-inhoud
Nieuw Rollecate verleent zorg met Zorgbutlers die gedreven worden door hun passie voor de zorg.
Betrokkenheid in het dagelijkse doen en laten is een pré.Deze functie is vernieuwend binnen de zorg
in Nederland. Het takenpakket van de Zorgbutler is zeer divers en bestaat onder andere uit:
 Persoonlijke verzorging;
 Hulp geven bij algemene dagelijkse levensverrichtingen (ADL);
 Medicatie beheer;
 Verricht verpleegtechnische handelingen conform protocollen;
 Bijdragen aan een goed woon- en leefklimaat waarbij de behoeften van de gast centraal
staat;
 Observeren en rapporteren van bijzonderheden in het dossier;
 Dragen van verantwoordelijkheid voor de juiste overdracht;
 Je hebt een consult en voorbeeldfunctie voor collega's;
 Gastheerschap;
 Begeleiden van leerlingen;
 Elke medewerker heeft daarnaast een aandachtsgebied en eigenaarschap over dit
aandachtsgebied.
Functie-eisen
Je bent open, persoonlijk, professioneel, gastvrij en je hebt normen en waarden hoog in het vaandel
staan.

Behoeftes van onze gasten worden geïnventariseerd en met regelmaat geverifieerd bij de gast.
Medewerkers vinden het vanzelfsprekend om op zich zelf te reflecteren in relatie tot de gast en
collega’s op meerdere niveaus. Medewerkers zijn van nature in staat op het niveau van de gast te
communiceren. Grammaticale vaardigheden zijn belangrijk.
Nieuw Rollecate stelt hoge eisen aan het vakmanschap en een gastvrije houding van medewerkers.
Wij verwachten van iedereen, op functioneel niveaudat men doet wat men zegt en zegt wat men
doet.
Je bent bereid om ochtend, avond en weekenddiensten te draaien en bent daarin flexibel. Je hebt
minimaal een relevante MBO-opleiding verpleegkundige niveau 4 afgerond, bent bekwaam in
voorbehouden en risicovolle handelingen en bekwaam in het begeleiden van leerlingen.
Dienstverband en arbeidsvoorwaarden
Wij bieden per heden een dienstverband aan voor de duur van, in eerste instantie, 1 jaar. Voor
arbeidsvoorwaarden kijken we naar de CAO-Verpleeg-, Verzorgingshuizen en Thuiszorg. De functie is
ingeschaald in functiegroep 40.
Deskundigheidsontwikkeling is een actief en continue proces voor alle medewerkers en hierin wordt
geïnvesteerd door zowel Nieuw Rollecate als de medewerker zelf.
Nieuw Rollecate biedt een prettige werksfeer in een vernieuwende, dynamische omgeving met alle
faciliteiten passend bij een gebouw van deze tijd met zorgverlening op hoog niveau en een
professioneel werkklimaat waarbij ruimte is voor persoonlijke aandacht richting onze gasten.
Solliciteren
Wil jij hét verschil maken in de zorg én bij Nieuw Rollecate? Solliciteer dan naar de functie van
Zorgbutler en stuur een gemotiveerde sollicitatiebrief, een CV en bijgesloten (pas)foto per e-mail
naar info@nieuwrollecate.nl t.a.v. L. Hazelhekke-Zomer.Dit kan tot uiterlijk vrijdag 21 oktober a.s. In
week 43 vinden de sollicitatiegesprekken plaats. De werving en selectie wordt zorgvuldig verricht.
Waarden, normen en de geschiedenis van medewerkers zijn belangrijke “roots” waar op voort
gevaren wordt.
Informatie
Voor nadere inlichtingen kun je contact opnemen met L. Hazelhekke-Zomer, telefoonnummer 0570234 014. Kijk ook eens op onze site www.nieuwrollecate.nl of volg ons op Facebook en Twitter.
Acquisitie n.a.v. deze vacature wordt niet op prijsgesteld.

