
 

 

 

 

Mienskipssintrum Leppehiem is opzoek naar jou! 
 

Word jij onze nieuwe Contactverzorgende (IG)?  
 

Wie zoeken we? 

Jij bent iemand die elke dag alles uit dit prachtige vak wilt halen. Een contactverzorgende/ 

Verzorgende IG die voldoening, waardering en plezier in zijn/haar werk heeft. Je gaat met een 

glimlach naar onze bewoners/cliënten, zij kijken al uit naar je bezoek voor de persoonlijke verzorging, 

praatje en begeleiding. Leppehiem zoekt Contactverzorgenden die samen met ons de ambitie van Leppehiem 

waar willen maken. Spreekt het je nog steeds aan laten we dan snel verder kennismaken! 
 

Wie zijn wij? 

Binnen Mienskipssintrum Leppehiem staan we open voor elkaar en voor de wereld om ons heen. 

Leppehiem is dan ook uitgegroeid tot het Mienskipssintrum voor Akkrum en omliggende dorpen. 

Door te zorgen voor levendigheid en activiteiten maken we het wonen hier prettig en 

aantrekkelijk. Door actief te zijn samen met het dorp en de directe omgeving bieden we zowel 

onze bewoners als niet-bewoners wat extra’s. Leppehiem wil alle mogelijkheden binnen zorg en 

welzijn gebruiken om alle kwetsbare ouderen in het landelijke gebied in het centrum van de 

provincie Fryslân te helpen zelfstandig te blijven wonen. Als de leefsituatie erom vraagt, biedt 

Leppehiem een thuis in het hart van de gemeenschap. 
 

Wat vragen wij van jou? 

Met jouw ervaring als gediplomeerd Contactverzorgende/Verzorgende IG, je goede sociale en 

communicatieve vaardigheden ben jij het aanspreekpunt voor onze bewoners/cliënten en ons 

netwerk. Je hebt het vermogen om niet in beperkingen te denken, maar in oplossingen. De wens, 

vraag en de eigen regie van de cliënt is het uitgangspunt en je weet deze te vertalen in het 

zorgleefplan. Samenwerken is voor jou net zo belangrijk als respect en collegialiteit. 
 

Daarnaast verricht je verpleegtechnische handelingen conform het BIG beleid. Regelmatig heb je 

afstemming met je collega’s en andere disciplines over de zorgverlening. Samen met je collega’s 

zorg je ervoor dat cliënten de juiste begeleiding en zorg krijgen. Je bent bereid om in 

verschillende diensten te werken (dag- avond- nacht- en weekenddiensten). 

 

Wat bieden we?  

 Inschaling, afhankelijk van kennis en ervaring, in FWG 35 cao VVT. 

 Arbeidsovereenkomst op basis van gemiddeld 18 uur per week.  

 Toegang toto scholing en opleidingsmogelijkheden. 

 Een uitdagende, gevarieerde baan waar cliënten en collega’s jouw inzet weten te waarderen. 
 

Hoe kun je solliciteren?  

Herken jij jezelf in bovenstaand profiel en ben je op zoek naar een baan als Contactverzorgende? 

Solliciteer dan op deze vacature. Stuur voor 30 september 2020 je motivatiebrief met CV naar:  

personeelszaken@leppehiem.nl  t.a.v. Personeelszaken o.v.v. “Contactverzorgende” en wie weet 

kunnen wij jou binnenkort begroeten als onze nieuwe collega.  
 

Wil je meer informatie? 

Voor informatie kun je contact opnemen met de afdeling Personeelszaken, op telefoonnummer 

0566-654654 (maandag tm donderdag) of per e-mail: personeelszaken@leppehiem.nl 
 

Om de veiligheid van onze cliënten en medewerkers te waarborgen, is voor alle nieuwe 

medewerkers die bij Leppehiem in dienst komen, een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) vereist. 

Vacature 
Gemiddeld 

18 uur 
per week 
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