‘Ben jij die nieuwe collega die zorgt voor een glimlach bij onze bewoners?
Ga bij ZorgSaam de uitdaging aan!’
ZorgSaam Thuis- en Ouderenzorg is op zoek naar een:

Verpleegkundige
(Oostburg, uren in overleg)

Jouw werkplek
Je komt te werken op locatie De Stelle, één van onze woonzorgcentra in Zeeuws-Vlaanderen. Wij
hebben kleinschalige woonvormen beschikbaar voor ouderen met een psycho-geriatrische- of een
somatische zorgvraag. Er heerst een huiselijke sfeer waar bewoners en medewerkers samen de
dagelijkse gang van zaken bepalen. Als verpleegkundige werk je bovenop het basisdienstrooster en
werk je nauw samen met andere zorgverleners uit de eigen of andere disciplines. Daarnaast heb je
regelmatig contact met familie, huisarts en mantelzorgers.

Jouw baan




Je bent verantwoordelijk voor de coördinatie van de zorgverlening en de dagelijkse gang van
zaken op de afdeling;
Je verricht verpleegkundige en verzorgende handelingen volgens het zorgplan en signaleert
eventuele veranderingen bij de cliënt en anticipeert hierop;
Je bevordert de gezondheid en het functioneren van individuele en groepen cliënten door het
geven van voorlichting, advies en instructie.

Dit bieden wij





Een dienstverband voor onbepaalde tijd; uren in overleg;
Salaris minimaal € 2.338,08 en maximaal € 3.153,90 bruto per maand op basis van een 36urige werkweek. Inschaling conform cao VVT functiegroep 45, o.b.v. opleiding en ervaring;
Doorgroei- en opleidingsmogelijkheden, zodat je niet stil blijft staan in jouw ontwikkeling;
Reiskostenvergoeding conform cao met als extra vergoeding de kosten voor reizen via de
Westerscheldetunnel of Liefkenshoektunnel.

Dit ben jij






Voor deze functie heb je minimaal een MBO diploma Verpleegkundige niveau 4 nodig:
Je staat als verpleegkundige geregistreerd in het BIG register;
Je hebt een collegiale en professionele instelling, voldoende overtuigingskracht en staat sterk
in je schoenen;
Je bent betrouwbaar, integer en je hebt een groot inlevingsvermogen;
Je reageert adequaat in stresssituaties en bent besluitvaardig in jouw handelingen.

Informatie
Wil je meer weten over de functie? Aarzel niet en neem contact op met Mirjam Scherbeijn,
leidinggevende ZWO via tel: 06–2321 6359 of met Ronnie de Neve, leidinggevende ZWO
via tel: 06-1060 4736.

Overtuigd?
Wacht niet te lang en solliciteer met je persoonlijke motivatie en een CV o.v.v. vacaturenummer
2018172 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.

