Zoek jij een vaste baan, waarin je veel vrijheid, flexibiliteit en zelfstandigheid hebt?
Dan willen wij jou graag bij ons zorgteam!
ZorgSaam Thuiszorg is per 1 februari 2019 op zoek naar een:

Wijkverpleegkundige
(Koewacht, 24 uur per week)

Jouw werkplek
Je komt, binnen het Cluster Extramurale Zorg, te werken in ons wijkteam Koewacht. Als
wijkverpleegkundige werk je samen in een ReVeT team, een multidisciplinair en zelfsturend team.
Daarnaast heb je regelmatig contact met familie, artsen en mantelzorgers. Jouw werktijden zijn
variabel, jouw werkdagen flexibel. Er wordt ook gewerkt in bereikbare diensten.

Jouw baan


Je ondersteunt en stimuleert zelfmanagement van de cliënt met als doel het behouden of
verbeteren van het functioneren in relatie tot kwaliteit van leven, gezondheid en ziekte;
Je verricht verpleegkundige en verpleegtechnische handelingen volgens het zorgplan en
hebt hierbij aandacht voor preventie en welzijn;
Je stelt samen met de cliënt en diens directe omgeving de behoefte van ondersteuning
vast;
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; 24 uur per week;
Inplannen werkuren volgens rooster van maandag tot en met zondag in wisselende diensten;
Salaris is minimaal € 2.468,58 maximaal € 3.582,26 bruto per maand op basis van een 36-urige
werkweek. Inschaling conform cao VVT functiegroep 50, op basis van opleiding en ervaring;
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 HBO-V diploma niveau 5 of bent afstuderend op HBOVerpleegkunde of gelijkwaardig (buitenlands) diploma;
Je staat als verpleegkundige geregistreerd in het BIG register;
Je bent in het bezit van een auto en het rijbewijs B;
Door de vele verschillende contacten die je hebt met collega’s en andere betrokken
zorgverleners is het belangrijk dat je integer bent, een collegiale en professionele instelling
hebt, voldoende overtuigingskracht bezit en sterk in je schoenen staat;
Jouw cliënten zijn afhankelijk van de zorg die jij biedt. Kwaliteit, aandacht en vertrouwen zijn
belangrijke vaardigheden met als doel het welzijn van de cliënten altijd voorop te stellen.

Informatie
Wil je meer weten over deze functie? Aarzel dan niet en neem contact op met Natasja van Eekeren,
leidinggevende ZWO, via tel: 06-10951658

Overtuigd?
Stel jezelf aan ons voor en solliciteer met je persoonlijke CV en motivatie o.v.v. vacaturenummer
2018206 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.

