
Wij zoeken jou! 

Verzorgende IG

Ligt jouw hart in de zorg en wil jij écht met 
voldoende tijd en persoonlijke aandacht 
zorgen? In Huize Graveland gaan wij dit 
mogelijk maken. Elke dag gaan wij ons in-
zetten, met een warm toegewijd team, om 
het leven van onze bewoners zo optimaal 
mogelijk te maken. Ben jij Verzorgende IG 
en wil je voor een kleinschalige woonvorm 
aan de slag gaan? Zet dan de stap en rea-
geer op deze vacature!

In Huize Graveland wonen 18-21 mensen met 
geheugenproblematiek en/of somatische pro-
blematiek die niet meer zelfstandig thuis kun-
nen wonen. Huize Graveland is een kleinschalig 
christelijk woon-zorgcentrum. In Huize Grave-
land nemen de bewoners hun eigen meubilair en 
leefgewoontes mee en past de zorg zich aan de 
bewoner aan. Daardoor kunnen onze bewoners 
hun leven verder leven en zoveel mogelijk eigen 
keuzes maken. Hierin kan jij als Helpende niveau 
2 het verschil maken.

Bij al onze activiteiten staat betrouwbaarheid, 

het Christelijk geloof, betrokkenheid en professi-
onaliteit centraal.
• betrouwbaarheid: omdat we een transpa-

rante, duidelijke en heldere organisatie zijn. 
We maken waar wat we beloven en bij Huize 
Graveland geldt: afspraak is afspraak.

• Christelijk geloof: omdat wij geloven dat 
God de mens naar Zijn beeld geschapen 
heeft. Als ‘’beelddrager’’ van God is ieder 
mens uniek en kostbaar, verdient respect en 
bescherming. 

• betrokkenheid: omdat we middenin de 
samenleving staan. We willen dichtbij onze 
cliënten staan, maar ook hun familie en 
vrienden, de buurt en (zorg)instellingen.        
Samen zorgen we voor een vertrouwde 
woon- en leefomgeving voor onze bewo-
ners.

• kwalitatief hoogwaardige zorg: is een 
onderdeel van de professionaliteit. Dit leve-
ren we dagelijks met goed opgeleide mede-
werkers en ervaren vrijwilligers die de eigen 
levensstijl en individuele wensen van een 
ieder waarderen én respecteren.



De locatie 
Huize Graveland is gevestigd in een voor-
malig gemeentehuis Bleskensgraaf.                                    
In het dorp zijn onze bewoners een bekend 
straatbeeld. We gaan vaak met elkaar naar 
buiten: een visje halen op de markt, fietsen 
langs de Graafstroom of een terrasje pakken. 
Binnenshuis doen we activiteiten zoals muziek, 
bewegen en heeft het Christelijke geloof een 
prominente plek in onze dagelijkse activiteiten. 
Als zorgondernemers wonen wij,  Paul en Sabi-
ne, dichtbij Huize Graveland en zijn we voor onze 
medewerkers een vast aanspreekpunt.

Een werkdag bij Huize Graveland 
Als Verzorgende IG ben je tijdens je dienst regel-
matig verantwoordelijk voor de dagelijkse gang 
van zaken. Het team dat elke dienst voor onze 
bewoners klaar staat, bestaat uit vier of vijf 
medewerkers overdag, en drie tot vier medewer-
kers in de avond, aangevuld met stagiaires en 
vrijwilligers. Het geven van warme zorg is voor 
elk van onze Verzorgende het uitgangspunt. 
Werken in Huize Graveland is afwisselend en 
uitdagend, doordat een Verzorgende alles doet 
wat nodig is in alle voorkomende diensten.

Jouw werkzaamheden 
Houd je van samenwerken én neem je tegelij-
kertijd graag zelfstandig beslissingen? Dan is 
deze baan echt iets voor jou, lees gauw verder.
In deze baan houd je nauwgezet in de gaten 
hoe het met een bewoner gaat. Je werkt metho-
disch, signaleert, rapporteert en evalueert. Ook 
denk je mee in oplossingen en werk je samen 
met andere disciplines. En als je je wilt ont-
wikkelen, dan biedt Huize Graveland je diverse 
mogelijkheden om je te specialiseren of jezelf bij 
te scholen. Kortom, als Verzorgende niveau 3IG 
bij Huize Graveland heb je een boeiende baan te 
pakken waarin je écht het verschil kunt maken 
voor onze bewoners.

Wat neem jij mee?
• Een diploma Verzorgende IG niveau 3
• Je hebt je verdiept in de visie van Huize Gra-

veland en deelt onze visie dat welzijn voor 
levenskwaliteit voorop staat.

• Een christelijke identiteit.
• Je werkt graag samen met andere collega’s
• Je hebt kennis van en affiniteit met psychia-

trische en/of somatische ziektebeelden.
• Communicatief, collegiaal en sociaal vaardig;
• Goede beheersing van de Nederlandse taal 

in woord en geschrift.
• Bevoegd en bekwaam in voorbehouden 

handelingen.
• Zowel zelfstandig als in teamverband wer-

ken.
• Je bent doortastend en flexibel met een 

positieve instelling.
• Je beschikt over uitstekende communicatie-

ve vaardigheden
• Vaardig met een computer voor onder meer 

ECD.

Wat bieden wij jou?
Je krijgt veel mogelijkheden in tijd en ruimte om 
als Verzorgende aandacht aan onze bewoners 
te geven. Daardoor ontstaat een lagere werk-
druk voor onze medewerkers. Wij zorgen er elke 
dag voor dat onze teams goed bezet zijn. Daar-
naast zijn er altijd korte lijnen met de zorgonder-
nemers. Verder bieden wij jou:
• Een contract voor bepaalde tijd, uren in 

overleg
• Arbeidsvoorwaarden en salariëring volgens 

de CAO-VVT
• Reiskostenvergoeding
• Eindejaarsuitkering en onregelmatigheids-

toeslag
• Pensioen- en studiekostenregeling
• Zicht op een contract voor onbepaalde tijd. 
• Een gezellige warme werkomgeving.



Heb jij een hart voor ouderen en wil jij jouw 
zorgtalent ontwikkelen bij Huize Graveland? 
Neem dan contact met ons op! Voor vragen bel 
gerust of stuur direct je CV en een korte motiva-
tie naar info@huize-graveland.nl 

Heb je vragen? 
Neem dan contact op met Paul en Sabine via 
0610873142

Neem alvast een voorproefje door onze website 
en social media te bekijken. 

website: www.huize-graveland.nl
facebook: https://www.facebook.com/huizegra-
veland/
instagram: https://www.instagram.com/huize-
graveland


