
                                                                        

 

Zoekt een zorgcoördinator! 
Locatie: De S.e.T. Residentie in Mijdrecht  

 

Over de S.e.T. Residentie 

Inmiddels is de SeT Residentie niet meer weg te denken uit Mijdrecht. Een veilige woonomgeving met zorg en 
ondersteuning, maar volledige eigen regie over hoe dit vorm wordt gegeven. Ons wooncomplex heeft 36 mooie, lichte 
en net gerenoveerde appartementen. Heerlijk gelegen aan het water en nog geen kilometer vanaf het gezellige 
dorpscentrum van Mijdrecht. Ieder appartement heeft een eigen balkon of tuintje en zelfs je huisdier is welkom bij de 
SeT Residentie. 

In de appartementen heb je eigen sanitair en een eigen keuken. Maar koken is zeker niet noodzakelijk, want de chef-
kok bereidt dagelijks de lekkerste verse maaltijden. Een uitgebreid ontbijt, een heerlijke lunch met vers brood van de 
plaatselijke bakker, en iedere avond de keuze tussen vlees, vis of vegetarisch. Maar ook een vers zelfgebakken stukje 
taart bij de koffie in het restaurant is inclusief. Ook worden er tal van activiteiten georganiseerd. Hierbij kan en mag 
alles, maar er is uiteraard niks verplicht. Leuk om te vermelden is dat er ook twee jongeren wonen in het 
wooncomplex.  

Jouw functie 

Als zorgcoördinator op locatie werk je voor zo’n 60% mee op de werkvloer met onze zorgverleners. Samen met hen 
stuur je op realisatie van de doelen uit ons jaarplan en afgesproken kwaliteit van de zorg. Je geeft leiding aan een 
team, coördineert de zorgverlening en draagt bij aan begeleiding, verzorging en/of verpleging van cliënten.  

Activiteiten die jij dagelijks tegen gaat komen zijn: 
- Realiseren jaarplan en coördineren zorgverlening: 
- bewaakt de voortgang en kwaliteit van werkzaamheden zoals vastgelegd in  het jaarplan en rapporteert hier 

periodiek over; 
- stelt op termijn roosters samen en draagt zorg voor een juiste kwantitatieve en kwalitatieve bezetting; 
- ziet toe op het actueel houden van zorgplannen; 
- signaleert knelpunten in het werkproces, bespreekt deze met het unithoofd en doet verbetervoorstellen; 
- fungeert als aanspreekpunt en stemt af met andere disciplines en ondersteunende diensten. 

Leidinggeven: 

- voert samen met het unithoofd functioneringsgesprekken en doet kortverzuimbegeleiding; 

- leidt teamvergaderingen en cliëntbesprekingen; 

- levert gegevens aan ten behoeve van het jaarplan dat door het unithoofd wordt opgesteld. 

Zorg verlenen: 

- stelt in overleg met cliënten en hun relaties het zorgplan op en coördineert de uitvoering ervan; 

- werkt mee in de dagelijkse verzorging, begeleiding en/of verpleging van cliënten; 

- verricht verzorgende en verpleegtechnische handelingen conform protocollen; 

- signaleert bijzonderheden bij cliënten, rapporteert deze en onderneemt zo nodig actie. 

 

 



                                                                        

Wat wij bieden 

Een goed salaris (FWG 45, VVT cao); 

Werktijden in overleg;  

237,6 vakantie uren op basis van een fulltime dienstverband; 

8% vakantiegeld; 

Eindejaarsuitkering van 8,3%; 

Een leuke werkplek en een uitdagende baan waarin jouw inbreng goed tot zijn recht gaat komen. 

 

Wat wij vragen 

Je bent ten minste 24 uur per week beschikbaar of  fulltime beschikbaar; 

Een mbo-3 zorgopleiding aangevuld met kennis van en ervaring met zorgcoördinatie en leidinggeven; 

Uitstekende beheersing van Nederlandse taal in woord en geschrift; 

Je staat stevig in jouw schoenen, neemt initiatief en durft confrontaties aan te gaan; 

Oplossingsgericht. 

 

Heb je vragen over deze vacature neem dan contact op met Eddy Wakker, te bereiken op 06-14776997. 

Sollicitatie versturen naar: hr@desetresidentie.com  

Websites voor meer informatie: www.steunentoeverlaat.com / www.desetresidentie.com 

Sluitingsdatum vacature: 31 juli 2022. 

 

 

 

 

 

 

 

 


