
 
 
 
 

 
 
Insula Dei Huize Kohlmann is: 
 
een zorginstelling gericht op het leveren van kwalita-
tief hoogstaande zorg en diensten aan ouderen, die 
hun eigen levensstijl zoveel als mogelijk willen kun-
nen voortzetten. De zorg wordt verleend op twee 
locaties: Insula Dei, gesitueerd in een parklandschap 
in Arnhem-Noord, en Huize Kohlmann in het stads-
centrum van Arnhem. Op beide locaties wordt in 
samenwerking met ketenpartners zorg verleend aan 
ca. 185 cliënten met verzorgingshuisindicatie en ca. 85 
cliënten met verpleeghuisindicatie. Op beide locaties 
is één afdeling bestemd en ingericht voor psycho- 
geriatrische verpleeghuiszorg. Extramuraal biedt 
Insula Dei desgewenst thuiszorg aan de bewoners van 
de 85 appartementen op het landgoed.  
 

 

 

Voor de locatie Insula Dei zijn we op zoek naar een 
 

Verzorgende 
 
Je gaat voornamelijk werken op afdeling  Zuid 4, voor en met bewoners met een somatische en verzorgingshuis 
indicatie. Je neemt de dagelijkse verzorging van bewoners voor je rekening en bent mede verantwoordelijk voor een 
multidisciplinaire samenwerking. Je onderhoudt contacten met bewoners, familie, contactpersonen, alsmede met 
anderen bij de zorg en welzijn betrokkenen en je houdt het zorgdossier bij. Het team (je directe collega’s) bestaat uit 
EVV-ers, Verzorgenden (V-IG) , Helpenden  en afdelingsassistenten. 
 
Wat vragen wij 
Als verzorgende heb je een belangrijke rol binnen de zorg. Daarom moet je voldoen aan onderstaande eisen: 
- een afgeronde beroepsgerichte opleiding minimaal op Verzorgende niveau 3 (IG); 
- ervaring in de ouderenzorg;  
- goede beheersing van de Nederlandse taal, zowel schriftelijk als mondeling; 
- een flexibele instelling (en je bent dus ook, indien nodig, over de gehele organisatie inzetbaar en bereid alle 

diensten te verrichten); 
- affiniteit met de zorg en doelgroep en een stimulerende houding naar cliënten; 
- communicatief vaardig, onder andere i.v.m. familiecontacten, accuraat en integer; 
- kunnen werken in teamverband; 
- aandacht voor houdingsaspecten, zoals respect, tact, geduld.  
Het in praktijk brengen van onze de kernwaarden vraagt, naast goede intenties, ook vaardigheden als luisteren, inle-
vingsvermogen en het in de praktijk brengen van een stimulerende houding naar cliënten. 
Wij bieden contracturen afhankelijk van je mogelijkheden van 16 uur tot 24 uur per week; aard dienstverband: bepaalde tijd. 
 
Insula Dei Huize Kohlmann biedt: 
Een werkklimaat waarin volop ruimte wordt geboden aan je professionele én menselijke kwaliteiten. Daarnaast bie-
den we arbeidsvoorwaarden conform de CAO VVT en inschaling FWG 35. Bij aanstelling vragen wij je om een 
Verklaring Omtrent Goed Gedrag.  
 
Belangstelling? 
Wij zien je reactie graag tegemoet. Richt die uiterlijk tot 25 juni aan Insula Dei Huize Kohlmann, t.a.v. Elly Ligtvoet, 
secretariaat P&O, Postbus 9011, 6800 DN Arnhem. Een email met je CV en motivatie  kan 
ook:secretariaat@insuladei.nl. Meer weten? Bel dan met Neeske Teunissen, afdelingshoofd, tel. 026 369 79 89. 


