
 

Samen kleurrijk. 
Stichting Woonzorgcentrum Raffy-Leystroom 

Bernard de Wildestraat 400 

4827 EG Breda   

Woonzorgcentrum Raffy-Leystroom 

Verzorgende IG  

16-24 uur per week 

 

Wij bieden jou 

 goede arbeidsvoorwaarden 

conform CAO VVT, FWG 35  

(€2.135-€2.937). 

 een contract voor onbepaalde tijd. 

 leuke collega’s die voor jou klaar 

staan! 

 een prettige werksfeer waar we 

elkaar waarderen. 

 een ambitieuze organisatie die 

volop in ontwikkeling is! 
 

 

 

Solliciteren 
Interesse? Stuur je sollicitatiebrief met 

CV o.v.v. vacaturenummer 2022-47 

naar solliciteren@raffy-leystroom.nl 

Meer informatie over de vacature?  

Neem telefonisch contact op met  

de clustermanagers op De Leystroom: 

Idaline Bakx (06 - 51 56 05 23) of 

Laura Avontuur (06 -13 79 26 40)  

 

 

Goed om te weten 

De vacature staat gelijktijdig intern en 

extern gepubliceerd. Interne 

kandidaten hebben bij gelijke 

geschiktheid voorrang. 

Bij indiensttreding verzoeken we je een 

VOG aan te vragen. 

 

Voor locatie De Leystroom zoeken we een 

zelfstandige Verzorgende IG voor in de nacht!  
 

Ben jij als Verzorgende IG ’s nachts op je best? ’s Nachts mag iedere 

bewoner slapen, maar als Verzorgende IG weet je dat dit niet altijd lukt. 

Je geeft de wakkere bewoners oprechte en persoonsgerichte aandacht 

om toch nog nachtrust te krijgen. Je ondersteunt de bewoners waar nodig 

op een manier die bijdraagt aan de kwaliteit van zijn of haar leven. Dit doe 

je volgens protocollen en richtlijnen, maar jij hebt het lef om daar 

beargumenteerd van af te wijken als de situatie daar om vraagt.  

Tijdens de nachtdienst zijn er naast jou ook een Verpleegkundige, 

Verzorgende IG of Helpende aanwezig, zodat je altijd kan overleggen. 

Ook kan je (telefonisch) een beroep doen op een Verpleegkundige van 

het Verpleegkundig Mobiel Team.  

 

Functie-eisen: 

Samen met je collega’s wil je doen wat er toe doet voor onze bewoners!  

 Je bent enthousiast en hebt affiniteit met ouderen.  

 Je wilt persoonsgericht en kleinschalig werken.  

 Je bent sociaal en praat makkelijk met collega’s, bewoners en, 

wanneer nodig tijdens je nachtdienst, ook met familieleden. 

Tot slot ben je een gediplomeerd Verzorgende IG en dus bevoegd om 

dit werk te doen! 

 Stichting Woonzorgcentrum Raffy-Leystroom 

  Samen kleurrijk. 

De Leystroom maakt onderdeel uit van Raffy | Lâle | De Leystroom. Op 

locatie de Leystroom wonen 66 bewoners met een Bredase achtergrond. 

Zij wonen op acht verschillende woongroepen voor psychogeriatrische en 

somatische zorg. Op de woongroepen wordt kleinschalig gewoond en 

gewerkt. Zo’n 110 medewerkers en 30 vrijwilligers zetten zich in voor de 

Bredase bewoners. Gedreven vanuit gastvrije, persoonsgerichte en 

cultuurspecifieke zorg wordt de basis gelegd voor prettig wonen, goede 

zorg, welzijn en behandeling. We geloven in de unieke kracht van ieder 

mens. Als je doet waar je goed in bent en de ruimte krijgt om te groeien, 

heb je ook de ruimte om te doen wat er écht toe doet voor de oudere. Dat 

geeft voldoening. We vragen van jou professionaliteit en verantwoordelijk-

heid, jij krijgt de ruimte en mogelijkheden om te ontwikkelen. Zo staat 

iedereen in hun kracht en zijn we Samen Kleurrijk. 

Word onderdeel van ons team! 

 

    www.samenkleurrijk.nl/vacatures 


