
Wil je meer weten over Lincare Best? Kijk dan gerust op 
www.lincarebest.nl Wil je direct solliciteren? Neem dan 
contact met ons op via info@lincarebest.nl.

LinCare Best groeit! En daarom zijn we ter 
uitbreiding op zoek naar een Verzorgende IG. Ben 
of ken jij diegene die onze cliënten en ons bedrijf 
verder helpt? Lees dan verder!

Wie zijn wij?
LinCare Best is een betrokken, kleine thuiszorgorganisatie 
in Best. Vanuit onze thuisbasis verzorgen wij met passie 
en plezier cliënten in Best en Oirschot. Zo houden wij 
onze zorg flexibel en persoonlijk. LinCare Best vindt ieder 
mens uniek. Ieder individu verdient de aandacht en zorg 
die nodig is. En daarom zijn wij op zoek naar jou!

Wat ga je bij ons doen?
Als Verzorgende IG richt jij je op persoonlijke verzorging, 
verpleging en begeleiding & ondersteuning van onze 
cliënten. Denk hierbij aan ondersteuning bij het douchen, 
wassen, medicatiegebruik, aan- en uitkleden en het aan- 
en uittrekken van steunkousen. Daarnaast ben je ook 
beschikbaar voor verpleegkundige handelingen, zoals 
injecteren, wondzorg, stomazorg, en het meten van vitale 
functies. In sommige gevallen bied je ook begeleiding 
en ondersteuning in de thuissituatie gedurende het 
zorgtraject. Een voorbeeld hiervan is het aanbrengen 
van dagstructuur en hulp in het dagelijkse leven.

Naar wie zijn we op zoek?
• Een gediplomeerd Verzorgende IG (MBO niveau 3)
• Je hebt een enthousiaste en positieve uitstraling
• Je bent lief voor onze cliënten en collegiaal naar 

collega’s
• Je bent flexibel en zelfstandig
• Je bent in het bezit van rijbewijs B en eventueel een 

auto

Wat kunnen we jou bieden?
• Naast een dankbare en uitdagende baan beloven 

we je:
• Een salaris conform CAO (op basis van kennis en 

ervaring)
• Een contract met bespreekbare uren
• Een vakantietoeslag
• Een gezellig, betrokken en ambitieus team van 

collega’s om je heen
• Wisselende diensten
• Cursussen voor handelingen
• Eindejaarsuitkering

Vacature

Help jij ons bedrijf te laten groeien?

Verzorgende IG
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