
 
 

VACATURE VERZORGENDE IG (NIVEAU 3) 
 

“Door de kleinschalige zorg die 046 Thuiszorg levert, kan ik als verpleegkundige écht een band opbouwen 
met mijn cliënten en haal ik veel voldoening uit mijn werk”. 

046 Thuiszorg is een organisatie in de thuiszorg met gecertificeerde verpleegkundigen en verzorgenden 
die in kleine teams bij cliënten thuis zorg verlenen. Persoonlijke en mensgerichte zorg staat altijd 
voorop. 046 Thuiszorg heeft als missie om de cliënt passende en professionele zorg te geven, waardoor 
deze langer en aangenamer thuis kan blijven wonen. Daarbij geven we veel persoonlijke aandacht. We 
werken met een klein team, zodat er niet iedere keer iemand anders aan het bed staat en onze cliënten 
een vertrouwd gevoel hebben bij onze zorgverleners. 

 

Verzorgende IG (niveau 3) 
Sittard-Geleen, De functie bevat minimaal 20 uur tot maximaal 36 uur. Diverse varianten zijn mogelijk. 

 

De functie 
Je gaat geen enkele uitdaging uit de weg. Je helpt mensen met liefde. Als verzorgende IG ben je er niet 
alleen om te helpen bij het uitvoeren van algemene dagelijkse levensverrichtingen. Je voert ook een 
aantal verpleegtechnische handelingen uit, wanneer dat nodig zou zijn. Een belangrijk onderdeel van je 
werk is het luisteren naar en gesprekken voeren met cliënten. Je hebt oog én oor voor wat mensen 
nodig hebben. Elke cliënt heeft zijn eigen zorgvraag, waaruit uiteenlopende handelingen voortvloeien, 
waardoor het werk afwisselend en uitdagend is en blijft.  

Je maakt deel uit van een hecht team, met collega’s die bereid zijn een stapje extra voor elkaar te 
zetten. Als team werk je samen om deskundigheid en kennis te delen. Gezamenlijk ben je 
verantwoordelijk voor de te leveren zorg. 

 

Wat vragen wij? 
● Je beschikt over het vereiste diploma; 
● je kunt een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) overleggen; 
● je bent fit en stabiel; 
● je kunt zelfstandig werken bij onze cliënten thuis; 
● je hebt een gemotiveerde en flexibele werkinstelling; 
● je kunt goed luisteren; 
● je bent kwaliteit- en oplossingsgericht; 
● je kunt omgaan met (hoog complexe) zorgvragen; 
● je beschikt over een rijbewijs B, eigen vervoer is een must. 

 



 
 

Wat bieden wij? 
● Dynamische functie in een persoonlijke omgeving; 
● Salaris op basis van CAO VVT, FWG 35, met hierbij periodieke verhogingen; 
● goede opleidings- en trainingsmogelijkheden; 
● vakantietoeslag conform CAO VVT 
● pensioenregeling 
● de functie betreft een part-, fulltime dienstverband van 20-36 uur, in eerste instantie voor de 

duur van 7 maanden met uitzicht op een vast dienstverband.  

 

Interesse? 
Stuur een mail met motivatie en CV naar info@046thuiszorg.nl. 

 

 


