Ben jij een gepassioneerde zelfstandige zorgprofessional en wil jij
graag zorg dragen voor een bindende factor tussen klanten
en de Posten? Dan zijn wij op zoek naar jou!

Cliëntadviseur (16 uur) &
Wijkverpleegkundige (8 uur)
JOUW BAAN, JOUW WERKGELUK

• Als Cliëntadviseur draag je zorg voor een bindende factor tussen cliënten en de Posten.
• Je onderhoudt contacten met verschillende zorgdisciplines en zorgaanbieders, je bent een spin in het web.
• Je draagt zorg voor het beheren van de wachtlijst en de urgentiebepaling hierin.
• Als casemanager dementie heb je de regie over de zorg van onze dementerende cliënten.
• Als Wijkverpleegkundige/Casemanager dementie kom je bij mensen in hun eigen woonomgeving
• 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/mantelzorgers en neemt initiatief als dat nodig is.
• Voor verwijzers ben jij het visitekaartje van de Posten.
• Meedenken in projecten op diverse thema’s behoort ook tot jouw takenpakket.
JIJ

• 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 hebt kennis van gerontologie en van de sociale kaart en de gezondheidszorg voorzieningen in de regio.
• Je bent oplossingsgericht en gaat voor kwaliteit.
• Het coördineren van activiteiten zit in je genen.
• Je kunt overstijgend denken en ook in lastige situaties houdt je het hoofd koel.
• Je bent in het bezit van een rijbewijs en auto.
ONS AANBOD

• Een jaarcontract met optie tot verlenging.
• De ingangsdatum van het contract is zo snel als mogelijk. Het salaris is ingedeeld conform CAO VVT.
• 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? Stuur dan je motivatie en CV voor 15 september naar solliciteren@deposten.nl. Wil je meer informatie over de
functie? Je bent van harte welkom om voor de sluitingsdatum een dag(deel) mee te lopen. Bij vragen kun je contact opnemen met
Anke Dijkhuis via 06-27149274 of Babette van der Zee via 06-55823644.

