
 

 

 

 

Voor onze (Turks- of Syrischsprekende) cliënten in de Thuiszorg is de Posten is op zoek 

naar een collega voor de onderstaande functie(s): 

Verzorgende/Verpleegkundige 
(m/v) 

De Thuiszorg: 

De Posten Thuiszorg is een kleinschalige, betrokken organisatie. Omdat wij in kleine zelforganiserende 

teams werken bieden wij veel ruimte voor eigen initiatief en zelfontplooiing en zijn wij in staat flexibel 

en adequaat in te spelen op specifieke zorgwensen. Van eenvoudige huishoudelijke hulp, tot 

verzorging en verpleging aan huis. De Posten Thuiszorg richt zich op datgene waar de cliënt zelf nog 

toe in staat is. De Thuiszorg ondersteunt daar waar het moeilijker of niet meer gaat. De samenwerking 

is erop gericht dat de cliënt zo lang mogelijk in het eigen huis kan blijven wonen. Samen kijken wij 

naar de mogelijkheden, samen zoeken wij naar de beste oplossing. Want samen werkt het beter. 

 

Inhoud functie:  

In de functie ben je verantwoordelijk voor de verzorging/verpleging van (Turks- of Syrischsprekende) 

cliënten in de thuissituatie. Je bent werkzaam in een team, dus waar nodig coach je collega’s van 

verschillende deskundigheden en ben je (mede) verantwoordelijk voor de indicatiestellingen en de 

administratieve zaken die hier uit voortvloeien. Je bent bekwaam om ingezet te worden voor 

verpleegkundige en verzorgende handelingen. Het maken en evalueren van zorgafspraken met cliënten 

behoort ook tot het takenpakket. Daarnaast communiceer je met je collega’s en andere (1e en 2e lijns) 

zorgverleners.  

 

Wat wij vragen: 

 Je bent in het bezit van het diploma Verzorgende IG / Verpleegkundige (4/5) en BIG-geregistreerd.  

 Je werkt zelfstandig en kunt goed relaties onderhouden met zowel de cliënten, collega’s, als andere  

  zorgverleners. 

 Je beheerst de Nederlandse taal en de Turkse of Syrische taal in woord en geschrift. 

 Je hebt een collegiale instelling en bent flexibel m.b.t. de inzetbaarheid. 

 Je bent oplossingsgericht en gaat voor kwaliteit binnen de thuiszorgprocessen. 

 Het coördineren van activiteiten zit in je genen. 

 Je kunt overstijgend denken en je houdt ook in lastige situaties het hoofd koel. 

 Je bent in het bezit van een rijbewijs en auto. 

  

Wij bieden: 

Functie-inschaling conform de CAO-VVT, contractvorm en uren in overleg.  

 

Je sollicitatie: 

Mocht je belangstelling hebben, dan kun je dit bij Okke Dickhoff kenbaar maken.  

Via de mail met een korte motivatie waarom je deze functie ambieert en een korte  

beschrijving van jezelf en de ervaring die je meebrengt (personeelszaken@deposten.nl).  

Voor vragen die betrekking hebben op de functie kun je contact opnemen met  

Ineke Olthof: 053-4 753 753 (iolthof@deposten.nl). 
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