Verpleegkundige woonzorgcentrum en thuisomgeving
Zoek je een afwisselende job als verpleegkundige waar je voor senioren kan zorgen zowel in hun
thuisomgeving als in onze woonzorgcentra? Dan ben jij onze droomverpleegkundige!
Wat doe je graag en kan je goed?
•
•
•

•
•
•

Binnen de zorgzame buurt verdeel je je tijd tussen huisbezoeken en afgebakende taken binnen
een woonzorgcentrum uit de buurt.
Je omringt je klanten met professionele zorgen en spitst je toe op verpleegtechnische
handelingen.
Je bent alert voor wijzigingen in de gezondheidstoestand van je klant en gaat op zoek naar de
efficiëntste oplossing voor zijn noden en verwachtingen, zonder de familie en behandelende arts
uit het oog te verliezen.
Door je zelfstandigheid en verantwoordelijkheidsgevoel weet je steeds op te treden bij
onvoorziene of spoedeisende situaties.
Je houdt je collega’s en leidinggevende steeds op de hoogte via het individueel elektronisch
dossier.
Je haalt voldoening uit de mix van verpleegtechnische taken, een open communicatie en de
combinatie zelfstandigheid en teamwerk. Afwisseling en groei zijn zo een deel van je job.

Jouw opleiding en ervaring
•
•
•
•
•
•
•

Je beschikt over een bachelor of graduaatsdiploma (HBO5) verpleegkunde en je bent steeds mee
met de nieuwste (verpleeg)technieken en volgt de kwaliteit op.
Een attest als referentiepersoon is mooi meegenomen. Toon ons je interesse en passie!
Je neemt graag de touwtjes in handen en hebt een enthousiasmerende doe-mentaliteit.
Als geboren netwerker leg je gemakkelijk contacten.
Je vindt het vanzelfsprekend om dagelijks met een elektronisch zorgdossier en e-mail te werken.
In shiften werken en weekendwerk is geen probleem.
Je bent in het bezit van een rijbewijs B en verplaatst je met gemak in het drukke verkeer.

Ons aanbod
Je ontwikkelt je talenten door de persoonlijke begeleiding door een peter-meter en je krijgt
opleidingsmogelijkheden op maat. Een eerlijk en transparant salarispakket voor een
arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur, aangevuld met extralegale voordelen. Terugbetaling van
80% van je openbaar vervoerkosten, een fietsvergoeding of een bedrijfsfiets. Voor je werk
gerelateerde verplaatsingen kan je gebruik maken van een van onze dienstwagens of (elektrische)
fietsen. Een bedrijfswagen behoort op termijn tot de mogelijkheden. Het arbeidsregime is
bespreekbaar en kan je aanpassen aan je noden.
Heb je nog vragen? Bel dan naar Micha Cole, HR Adviseur Job & Talentcenter op het nummer 03 431
27 51.

