Vacature gediplomeerde kraamverzorgende
Voor ons team zoeken wij een gediplomeerde kraamverzorgende.
Kraamburo PVG is een kleine, persoonlijke organisatie en is als geen ander thuis in
het bieden van optimale kraamzorg. PVG stelt haar kraamverzorgenden centraal.
Aandacht voor onze kraamverzorgenden is aandacht voor onze cliënten.

Functie omschrijving
De moeder en pasgeboren baby worden centraal gesteld, maar ook de partner en
eventuele andere kinderen zijn belangrijk. Naast het geven van informatie en
voorlichting aan de gezinsleden over de verzorging van de baby heb je een
signalerende rol waarbij de veiligheid en gezondheid van de baby centraal staat.
Verder geef je ondersteuning in huishoudelijke taken. Je coacht op de
zelfredzaamheid van de moeder en haar gezin waardoor je het mogelijk maakt dat
de moeder weer voor zichzelf en het gezin kan zorgen wanneer jou werk erop zit.
Functie-eisen
- Je bent in het bezit van een MBO niveau 3 verzorgende IG diploma met
uitstroom Kraamzorg of een branche-specifiek diploma Kraamverzorgende
- Je bent in het bezit van een B rijbewijs en een auto.
- Je werkt zelfstandig en je bent in staat om vertrouwen uit te stralen.
- Jij beschikt als kraamverzorgende over flexibiliteit, motivatie, assertiviteit en
een groot inlevingsvermogen.
- Jij bent bereid om zorg te dragen voor de gehele kraamperiode inclusief het
verlenen van eventuele partusassistentie.
Ons aanbod
Je bent welkom in ons klein, gezellig team van vijfenveertig kraamverzorgenden. Wij
faciliteren en ondersteunen de kraamverzorgende zoveel mogelijk door ruimte te
creëren voor ontwikkeling en sociale contacten binnen de organisatie. Omdat wij er
naar streven om één en dezelfde kraamverzorgende in te zetten per gezin werken we
met een erg flexibele en efficiënte planning.
Als organisatie zijn we erg betrokken bij onze kraamverzorgende en wij bieden een
interessant pakket aan arbeidsvoorwaarden. Het salaris is volgens cao Kraamzorg,
FWG schaal 35.
Solliciteren
Wil jij ons team komen versterken? Stuur dan een email naar
hr@kraamburopvg.nl of bel ons op 0485-454328.

