
 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

Mienskipssintrum Leppehiem is opzoek naar jou! 
 

Word jij onze nieuwe Verzorgende IG aan het grote huis op de 
Leppedyk ?  

 

Wie zoeken we? 

Ben jij een toegewijde verzorgende IG en ben je iemand die elke dag alles uit dit prachtige vak 

wilt halen. Een Verzorgende IG die voldoening, waardering en plezier in zijn/haar werk heeft. Je 

met je toegankelijke uitstraling en je deskundigheid een glimlach tovert op onze bewoners/ 

cliënten. Spreekt het je nog steeds aan laten we dan snel verder gaan! 

 

Wat vragen wij van jou 

Naast samenwerken binnen een team kunnen collega’s op jou terugvallen ,daarnaast verwachten 

we ook dat je zelfstandig kunt werken. Voor het uitvoeren van de voorbehoudenhandelingen en 

risicovolle handelingen waar jij bevoegd voor bent. Ben je ook verantwoordelijk voor het 

coördineren van de inhoudelijke zorg van bewoners/cliënten en zorg je dus dat jou plannen o.a. 

de zelfredzaamheid van je bewoner/cliënten vergroot zodat dit een succesverhaal wordt dat je 

kunt delen met je collega’s. Tevens heb je affiniteit met zowel PG als Somatiek en bent je bereid 

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

 

Nog steeds nieuwsgierig? dit zijn wij! 

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. Wij concentreren ons op persoonsgerichte zorg voor kwetsbare ouderen en willen hen een 

veilige omgeving bieden waar ze zich thuis voelen en van het leven kunnen genieten. Als de 

leefsituatie erom vraagt, biedt Leppehiem een thuis in het hart van de gemeenschap 

 

Wat bieden we?  

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

 Arbeidsovereenkomst op basis van gemiddeld 24 uur per week voor onbepaalde tijd 

 Toegang tot 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 nieuwe uitdaging binnen het 

grote huis aan de Leppedyk? Solliciteer dan op deze vacature. Stuur voor 28 februari 2021 je 

motivatiebrief met CV naar:  personeelszaken@leppehiem.nl  t.a.v. Personeelszaken o.v.v. 

“Verzorgende IG team”  en wie weet kunnen we het gesprek met elkaar aan gaan! De vacature 

staat open voor in- externe kandidaten. Bij gelijke geschiktheid gaat intern voor extern. 
 

Wil je meer informatie? 

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

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

 

Voor deze functie is een Verklaring omtrent goed gedrag (VOG) verklaring verplicht 

 
Vacature 

24 uur 
per week 
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