VACATURE: Coördinator
Onze coördinatoren zijn op zoek naar een nieuwe collega voor 20 uur in de week voor Hospice IJsselThuis in Nieuwerkerk
aan den IJssel.
Hospice IJsselThuis is één van de drie bijna-thuis-huizen van IJsselHospices waar de coördinatoren een stabiele factor zijn
en een centrale functie hebben. Daarnaast zijn er ongeveer 60 vrijwilligers. Coördinatoren en vrijwilligers vormen samen
met de verpleegkundigen van de thuiszorgorganisaties en de huisartsen een solide team. Dit team zet zich 24 uur per dag
met volle overtuiging in voor de kwaliteit en waarde van het leven in de laatste levensfase. Naast de zorg voor het comfort
van de bewoner, is er veel ruimte en aandacht voor het geestelijk welbevinden, de emoties en de sociale context van de
bewoner. Het hospice geeft de bewoners de vrijheid en ruimte waar zij behoefte aan hebben. De wens van de bewoner is
het uitgangspunt. Alles wat binnen IJsselThuis wordt gedaan, gebeurt met liefde, kennis en kunde.
Wat houdt de functie in:
Je bent verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken in het hospice en je bent het aanspreekpunt voor de
zorgvrijwilligers. Je onderhoudt de contacten met de bewoners en hun familie, thuiszorg, ziekenhuizen en huisartsen. Je
bent verantwoordelijk voor de inhoud en de kwaliteit van het werk én voor de uitvoering en de realisatie van het
vastgestelde beleid. Je functioneert zelfstandig binnen de vastgestelde kaders en je werkt nauw samen met de 2 andere
parttime werkende coördinatoren van je eigen locatie en die van de 2 andere zusterlocaties. Je rapporteert direct aan de
aanwezige manager of aan het bestuur van IJsselHospices. Daarnaast doe je bereikbaarheidsdiensten ’s avonds tussen 17
en 23 uur en in de weekenden voor alle 3 locaties volgens een rooster dat je samen met je collega coördinatoren opstelt.
Wat zijn je kwaliteiten:
•
Je hebt minimaal een hbo werk- en denkniveau en uitstekende mondelinge en schriftelijke
uitdrukkingsvaardigheden;
•
Je hebt administratieve vaardigheden en je kunt werken met geautomatiseerde systemen zoals Microsoft Office;
•
Je bent zelfstandig, besluitvaardig, enthousiast, standvastig als het moet, flexibel als het kan, integer,
relativerend, positief-kritisch, empathisch en proactief;
•
Je denkt in mogelijkheden en je ziet in kansen uitdagingen;
•
Je hebt leidinggevende capaciteiten en je kunt ook goed in teamverband werken;
•
Je hebt bij voorkeur een verpleegkundige achtergrond.
Wat bieden wij:
•
Een zelfstandige functie binnen een gezonde organisatie met een enthousiast en gemotiveerd team van collega’s
en vrijwilligers.
•
Een arbeidsovereenkomst voor in eerste instantie van één jaar. Bij gebleken geschiktheid en wederzijds
enthousiasme wordt deze arbeidsovereenkomst omgezet in een contract voor onbepaalde tijd.
•
Een functie in FWG 50;
•
Een goed scholingsbudget en -klimaat, met onder andere begeleide intervisie.
•
En we houden ons aan de afspraken uit de cao VVT.
Is je interesse gewekt?
Voor meer informatie kun je kijken op www.ijsselhospices.nl en doorklikken naar IJsselThuis of bellen met een van de
aanwezige coördinatoren op telefoonnummer: 0180 391306.
Zo enthousiast dat je meteen wilt solliciteren? Dan kun je tot 15 september 2022 je motivatiebrief met CV sturen naar
secretaris@ijsselhospices.nl
Bij ons komen werken betekent dat je een recente verklaring omtrent gedrag (VOG) moet kunnen overleggen.

Maakt deel uit van:
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