Krijg jij ook veel voldoening van het zorgen voor en werken met ouderen, en zorg jij voor díe
glimlach? Wil jij onderdeel zijn van een prettige vakgroep specialisten ouderengeneeskunde en
verpleegkundig specialisten? Dan willen wij jou graag in ons team!
ZorgSaam Ouderenzorg is op zoek naar een:

Verpleegkundig Specialist
(Regio West Zeeuws-Vlaanderen, 32-36 uur per week)
Je gaat werken binnen de dienst behandeling en expertise in het cluster thuis- en ouderenzorg. Je
werkt nauw samen met andere behandelaars en je neemt zitting in een aantal werkgroepen. De
doelgroepen zijn psychogeriatrische en somatische bewoners. Daarnaast kan je ook worden ingezet
voor extramurale consulten.

Jouw baan






Je verleent zelfstandig geprotocolleerde, medische zorg (onder supervisie van een specialist
ouderengeneeskunde);
Je maakt voorstellen voor het medisch deel van het zorgplan een geeft volgens protocol
uitvoering aan een deel van de behandeling en zorg;
Je voert zelfstandig spreekuur/visite op verpleegafdelingen en informeert en adviseert
bewoners/cliënten en mantelzorgers over het zorgplan, behandelingen, complicaties,
preventie en maakt hierbij emoties bespreekbaar;
Je levert een bijdrage aan zorginnovatie en kwaliteit en je deelt actief je kennis met collega’s
onder andere door intervisie;
Je levert een bijdrage aan het multidisciplinair overleg en de besluitvorming inzake opname,
overplaatsing en ontslag van cliënten.

Dit bieden wij





Een dienstverband voor onbepaalde tijd, 32-36 uur per week;
Salaris minimaal € 3.088,66 en maximaal € 4.583,96 bruto per maand op basis van een 36urige werkweek. Inschaling volgens cao VVT, FWG 60 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






Je hebt de opleiding tot verpleegkundig specialist met uitstroomvariant chronische zorg
afgerond. Ook als je nog bezig bent met de opleiding en interesse hebt in deze functie,
nodigen we je uit om te solliciteren;
Je staat ingeschreven in het BIG-register en het Verpleegkundig Specialisten register;
Je draagt psychogeriatrische en somatische cliënten een warm hart toe;
Je werkt graag in een multidisciplinair team, hebt goede communicatieve vaardigheden en
kunt en wilt de vraag van de cliënt/bewoner centraal stellen;
Je bent flexibel en hebt een positieve, klantvriendelijke en motiverende houding.

Onbekend in Zeeland?
De provincie Zeeland is een plek waar het goed werken en wonen is. Er zijn nauwelijks files. De
Zeeuwse steden kennen goede voorzieningen op talrijke gebieden; scholen, winkels,
uitgaansgelegenheden, festivals , recreatieve mogelijkheden en ga zo maar door. Zeeuws-Vlaanderen
ligt dicht bij België en je bent dan ook zo in gezellige en grote steden als Antwerpen, Brugge of Gent.

Informatie
Wil je meer weten over de functie? Aarzel niet en neem contact op met René de Bakker, Medisch
manager kortdurende klinische ouderenzorg en behandeling via tel. 0114-381341.

Overtuigd?
Wacht niet te lang en solliciteer met je persoonlijke motivatie en een CV o.v.v. vacaturenummer
2018187 per e-mail naar solliciteren@zzv.nl.
De vacature wordt tegelijkertijd in- en extern geplaatst, waarbij bij gelijke geschiktheid interne kandidaten
een voorrangspositie hebben ten opzichte van externe kandidaten.

