ZorgSaam Ziekenhuis is op zoek naar:

IC-Verpleegkundigen
(Terneuzen, 24 tot 36 uur per week)

Jouw werkplek
Je komt, binnen het cluster Acute Zorg, te werken op de afdeling Intensive Care/Coronary Care op
onze ziekenhuislocatie de Honte in Terneuzen. Deze afdeling omvat het bewaken, verplegen en
verzorgen van patiënten van wie de vitale levensfuncties bedreigd zijn, met als doel patiënten te
stabiliseren, zodat zij terug kunnen keren naar een verpleegafdeling. Je werkt nauw samen in een
specialistisch verpleegkundig team met verschillende medisch specialisten en disciplines.

Jouw baan







Als IC-Verpleegkundige ben je verantwoordelijk voor een goede lichamelijke en psychosociale
zorg aan patiënten die in levensgevaar zijn en op de intensieve care liggen;
Je stelt een verpleegplan op en voert behandelingen uit in samenwerking met andere medische
professionals;
Je verricht diverse verpleegtechnische handelingen, zoals het verzorgen van wonden en
hechtingen, verwijderen van drains en tampons en de bediening van beademingsapparatuur;
Als nodig treed je zelfstandig op binnen richtlijnen of bij wijzigingen in de toestand van de patiënt.
Je bent voor de patiënt een betrouwbare vraagbaak, stelt deze gerust en voorziet de patiënt van
informatie over behandeling, onderzoek of over het ziekenhuisverblijf;
Het fijne van het werken in deze baan is dat geen één dag hetzelfde is. Je hebt veel contact met
verschillende mensen, de behandelingen variëren in complexiteit, waardoor het werk je voldoende
uitdaging en diversiteit geeft.

Dit bieden wij





Een dienstverband voor onbepaalde tijd; 24 tot 36 uur per week;
Salaris minimaal € 2.665,- en maximaal € 3.917,-- bruto per maand o.b.v. een 36-urige werkweek.
Inschaling conform cao ziekenhuizen, functiegroep 55 op basis van opleiding en ervaring;
Een eindejaarsuitkering van 8,33% maakt deel uit van de arbeidsvoorwaarden;
Reiskostenvergoeding conform cao met als extra vergoeding de kosten voor reizen via de
Westerscheldetunnel of Liefkenshoektunnel;

Dit ben jij







Je bent een CZO erkend IC verpleegkundige met recente ervaring;
Je staat als verpleegkundige geregistreerd in het BIG register;
Naast het feit dat jouw werkzaamheden veel verantwoordelijkheid en deskundigheid vereisen, is
het belangrijk dat je een echte teamspeler bent, flexibel en met een klantgerichte houding;
Je bent betrouwbaar en integer, daar je vertrouwelijk dient om te gaan met de gegevens van
patiënten. Daarnaast heb je een groot inlevingsvermogen en bent helder in je communicatie;
Je reageert adequaat in stresssituaties en bent besluitvaardig en overtuigend in jouw handelingen.

Informatie
Aarzel niet en neem contact op met Cora Hoffmann, operationeel leidinggevende acuut via tel: 0115688643 of met Arnold Vanhijfte, operationeel leidinggevende via tel: 0115-688232.

Overtuigd?
Wacht niet te lang en solliciteer met je persoonlijke motivatie en een CV o.v.v. vacaturenummer
2018082 per e-mail naar solliciteren@zzv.nl.
De vacature wordt tegelijkertijd in- en extern geplaatst, waarbij bij gebleken geschiktheid interne kandidaten een
voorrangspositie hebben ten opzichte van externe kandidaten.

