Wijkverpleegkundige
24-32 uur
Ben jij een gepassioneerde zelfstandige zorgprofessional, die op een positieve, opbouwende wijze zorgteams coacht en adviseert bij
zorgvragen. Ben jij daarnaast in staat om zorg(processen) goed te coördineren en de geboden zorg nog persoonlijker en beter te maken. Wil
jij werken in een actieve en betrokken organisatie, waar een ontspannen sfeer heerst, naar elkaar geluisterd wordt en ook gelachen wordt?
Dan nodigen wij jou van harte uit om te solliciteren, want met jouw passie voor het vak draag jij bij aan het verbeteren van de zorg binnen
Zorgcentrum de Posten!

Jouw functie









Als wijkverpleegkundige kom je bij mensen in hun eigen
woonomgeving.
Je bent het eerste aanspreekpunt voor nieuwe cliënten en
bewaak je de kwaliteit van zorg.
Je bent werkzaam in een team van wijkverpleegkundigen.
Je werkt zelfstandig en laat je leiden door je kennis, inzicht
en ervaring, ook bij het stellen van indicaties.
Je signaleert als je verandering ziet bij de cliënt en/of zijn
mantelzorgers en neemt initiatief als dat nodig is.
Als casemanager dementie heb je de regie over de zorg
van onze dementerende cliënten.
Voor verwijzers ben jij het visitekaartje van de Posten.
Meedenken in projecten op diverse thema’s behoort ook tot
jouw takenpakket.

Jouw profiel








Je bent in het bezit van het HBO diploma Verpleegkundige
en BIG-geregistreerd.
Je werkt zelfstandig en kunt goed relaties onderhouden
met zowel de cliënten, collega’s, als zorgverleners.
Je hebt een collegiale instelling en bent flexibel met
betrekking tot de inzetbaarheid.
Je bent oplossingsgericht en gaat voor kwaliteit.
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.

Wat hebben wij jou te bieden?

Een jaarcontract met uitzicht op een vast dienstverband voor
24-32 uur per week.

De ingangsdatum van het contract is zo snel als mogelijk.
Het salaris is ingedeeld conform CAO VVT in FWG 50.

Wij hebben goede primaire en secundaire
arbeidsvoorwaarden en worden gekenmerkt om onze
prettige informele werksfeer.

Wij bieden jou ruimte en mogelijkheden om je persoonlijk te
ontwikkelen. Het volgen van de opleiding casemanager
dementie is daar een voorbeeld van.

Verder bieden wij je een afwisselende baan met een grote
mate van zelfstandigheid, binnen een enthousiast team.

Ook investeren wij voortdurend in ons werkplezier en
vakmanschap, niet alleen door opleidingen, maar ook door
elkaar te helpen, samen te leren en te ontwikkelen. Samen
met jou maken we de Posten!

Solliciteren

Ben je enthousiast geworden stuur dan je motivatie en CV
uiterlijk 22 februari aanstaande per mail naar
solliciteren@deposten.nl
Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure neem dan
contact op met onze HR administratie (Maureen Reimerink of
Chantal Noordman), bereikbaar op 053-4753 753. Voor meer
informatie over de functie neem je contact op met Anke Dijkhuis,
wijkverpleegkundige bereikbaar op 06-27149274.

