Is het welzijn van kinderen jou dierbaar en kun jij een grote verantwoordelijkheid aan?
Dan willen wij jou heel graag bij ons team!
ZorgSaam Ziekenhuis is op zoek naar een:

Kinderverpleegkundige
(Ziekenhuislocatie De Honte in Terneuzen, 28 - 32 uur)

Jouw werkplek
De kinderafdeling in De Honte telt momenteel 16 bedden, waarvan 5 couveusesuites. De kinder- en
kraamafdeling zullen in 2019 overgaan naar een gezinsafdeling. Er zal dan gezinsgerichte zorg
worden geboden aan moeder, baby, kind en ouders/verzorgers.

Wat ga je doen





Als kinderverpleegkundige verleen je verpleegkundige zorg en psychosociale begeleiding aan
kinderen en jongeren van 0 t/m 18 jaar, die voor uiteenlopende aandoeningen zijn opgenomen
in het ziekenhuis. Daarnaast begeleid je ouders/verzorgers;
Zowel voor kind als ouder sta jij klaar om alle vragen te beantwoorden en hen gerust te stellen
indien nodig. Je geeft informatie over behandelingen, onderzoeken en het verblijf in het
ziekenhuis;
Je signaleert wijzigingen in de toestand van het kind en neemt actie als dit nodig is;
Jij werkt samen met verschillende zorgverleners. Dit zijn bijvoorbeeld artsen, pedagogisch
medewerkers en collega’s van andere afdelingen.

Wat bieden wij





Een dienstverband voor onbepaalde tijd, 28 – 32 uur per week;
Salaris minimaal € 2.336,- en maximaal € 3.490,- bruto per maand op basis van een 36-urige
werkweek. Inschaling conform cao ziekenhuizen, functiegroep 50 op basis van 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.

Wat vragen wij van jou






Voor deze functie ben jij gediplomeerd SVK verpleegkundige (Specialistische
Vervolgopleiding tot Kinderverpleegkunde) en sta je 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
Wil je meer weten over de functie? Aarzel niet en neem contact op met operationeel leidinggevenden
Vrouw & Kind Arianne van Harn, via tel 0115-677075 of Jack Dobbelaar, via tel 0115-677083.

Word jij onze nieuwe collega?
Stel jezelf aan ons voor en solliciteer met je CV en motivatie o.v.v. vacaturenummer 2018213 per email 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.

