
 

Interne/externe Vacature 
 
 Voor het EVD team zijn wij op zoek naar twee: 

 
 

 Verpleegkundigen (m/v) 
 (1x 20 tot 28 uren per week) 
       (1x 24 tot 32 uren per week) 

 
De Posten: 
de Posten kenmerkt zich door de missie; hartelijk, huiselijk en hulpvaardig. Daarmee bedoelen 
we dat we een organisatie zijn met hartelijke medewerkers die belangstelling tonen voor 

bewoners en collega's en je het gevoel geven welkom te zijn; een plek dus waar mensen graag 

willen wonen. Hulpvaardig zijn we in de zin van kundig in het dienstverlenen en kundig in het 
verlenen van zorg. 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. De medewerker verleent zorg, runt het huishouden en voert 
welzijnstaken uit. De zorg richt zich op datgene waar de cliënt zelf nog toe in staat is en 

ondersteunt daar waar het moeilijker of niet meer gaat. Samen kijken wij naar de 
mogelijkheden, samen zoeken wij naar de beste oplossing. Want samen werkt het beter. 
 
Jouw functie: 
Je bent verantwoordelijk voor de verzorging/verpleging van cliënten, je biedt ondersteuning aan 
de zorgteams en kunt werken volgens afspraak/triage. Daarnaast ben je instaat om de teams 
binnen verschillende situaties te coachen. Je bent werkzaam in een zelfstandig verpleegkundig  

team (EVD), waar er wordt verwacht dat je aantoonbaar bevoegd en bekwaam bent in de 
basishandelingen en eventueel in hoog complexe, laag frequente handelingen. Het maken en 
evalueren van zorgafspraken met cliënten en behandelteam behoort ook tot het takenpakket. Je 
werkt in een multidisciplinair team waarbij goede samenwerking essentieel is. 

 
Jouw kwaliteiten: 
- Je bent in het bezit van het diploma Verpleegkundige (minimaal MBO niveau 4) en BIG-

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

andere zorgverleners. 
- Je hebt een collegiale instelling en bent flexibel m.b.t. de inzetbaarheid. 
- Je kunt overstijgend denken en je houdt ook in lastige situaties het hoofd koel. 
- Je hebt kennis van de zorgvisie, behandel- en zorgorganisatie.  

- Je kunt zelfstandig en gestructureerd werken en je vindt het een uitdaging in een 
zelforganiserend team te werken.  

- Je bent positief ingesteld en hebt een proactieve houding. 
- Je kunt cliënten motiveren.  
- Je bent aantoonbaar bevoegd en bekwaam. 
 
Wat wij bieden: 

Een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd voor. Ingangsdatum zo spoedig mogelijk. 
Functie-inschaling conform de CAO-VVT. 
 
Solliciteren: 
Jouw sollicitatie met CV kun je vóór 11-12-2016 richten aan de Posten,  
t.a.v. Afdeling HR, De Posten 135, 7544 LR Enschede of via de mail 
solliciteren@deposten.nl. Voor vragen die betrekking  

hebben op de functie kun je contact opnemen  
met Maarten Brummelhuis mbrummelhuis@deposten.nl  
of Hillary Siemerink hsiemerink@deposten.nl  
of via telefoon 053-4 753 753.  
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