
VERZORGENDE NIVEAU 3 IG 

24-28 uren per week 

Ter versterking van onze drie zorgteams is Hotel Udens Duyn op zoek naar enthousiaste, flexibele 
en zorgzame VERZORGENDE IG. Het is een werkplek waar je veel kunt leren en vaak wordt 
gebruikt als opstap voor de opleiding “verpleegkundige” binnen BrabantZorg.  

Zit het in jouw aard om het mensen naar de zin te maken en ben jij ook pas tevreden als de 
gasten tevreden zijn? Is het voor jou een uitdaging om samen met onze gasten te werken aan hun 
herstel/revalidatie? Weet je van aanpakken en ben je iemand die zelfstandig uit de voeten kan en 
tevens goed kan samenwerken in teamverband?  

Gewenste kwaliteiten: 

• Zelfstandig en representatief 

• Gastvrij & vriendelijk 

• Flexibel inzetbaarheid; bereidheid om in korte en lange diensten dag-, avond- en 
nachtdiensten te werken 

• Enthousiast en leergierig  

Belangrijkste verantwoordelijkheden en taken: 

• Je werkt mee in de zorg en signaleert en observeert, waarbij je nauw samenwerkt met 
collega’s en de kwaliteitsverpleegkundigen 

• Je houdt je vaardigheden en kennis up-to-date 

• Je bent mede verantwoordelijk voor een aandachtsgebied  

• Je stemt je communicatie af, zoekt en denkt in mogelijkheden  

Vereisten: 

• Je bent in het bezit van diploma verzorgende niveau 3 

• Minimaal twee jaar ervaring als verzorgende IG 

• Je bent pro-actief en samenwerken met andere teams en disciplines is voor jou 
vanzelfsprekend  

Wij bieden: 

• Een uitdagende en diverse baan in een bijzonder bedrijf waar gastvrijheid en herstel/
revalidatiezorg samenkomen. 

• Dienstverband bij BrabantZorg met bijpassend salaris en secundaire arbeidsvoorwaarden 
volgens de cao VVT  

• Enthousiaste collega’s, en leuke multidisciplinaire teams om mee samen te werken  

Ben jij de duizendpoot die het een uitdaging vindt om onze gasten te stimuleren en motiveren 
tijdens hun herstel/revalidatie, waarbij aandacht en betrokkenheid voor de gast en familie 
voorop staan? Stuur dan een overtuigende e-mail met je Curriculum Vitae naar onze 
teammanager zorg: marjolein.twaalfhoven@brabantzorg.eu 
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