
 

Jouw functie 
Als verpleegkundige specialist (master advanced nursing 
practice) in opleiding voer je medische zorg uit onder supervisie 
van de specialist ouderengeneeskunde. Je verleent complexe 
verpleegkundige zorg en zorgt voor een adequate overdracht 
naar de verantwoordelijk verzorgende of verpleegkundige. Je 
monitort de behandel- en zorgprocessen waarbij meerdere 
disciplines betrokken zijn. Je vervult een triagefunctie bij 
verzoeken van de klant, diens familie en de zorg tot inzet van 
een specialist ouderengeneeskunde. Daarnaast ben je 
verantwoordelijk voor het bevorderen van de kwaliteit van 
medische zorg, coach en adviseer je zorgprofessionals en ben 
je betrokken bij de ontwikkeling van zorg- en behandelplannen. 
De verpleegkundig specialist in opleiding zal het profiel 
chronische zorg krijgen. 

 

Jouw profiel 
• Je bent in het bezit van het HBO diploma Verpleegkunde 

en hebt minimaal twee jaar werkervaring. 
• Je hebt aantoonbare kennis van geriatrie, gerontologie en 

revalidatie.  
• Je bent BIG geregistreerd.  
• Je hebt goede communicatieve en sociale vaardigheden en 

je bent in staat goed samen te werken in multidisciplinair 
verband.   

• Verder beschik je over vaardigheden op het gebied van 
innovatie en overtuigingskracht en heb je een positieve 
instelling.  
 

 

Wat hebben wij jou te bieden? 
• We bieden jou een opleidingsplaats voor de opleiding 

master advanced nursing practice.  
• Je krijgt een contract voor de duur van de opleiding voor 

32 tot 36 uur per week, met uitzicht op een vast 
dienstverband.   

• 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. 

• 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 5 juni a.s. per mail naar solliciteren@deposten.nl  
 
Voor vragen over de functie kun je contact opnemen met 
Annet Tackenkamp (atackenkamp@deposten.nl) 
of Annemieke Korenromp-de Haas (adehaas@deposten.nl). 
Zij zijn ook bereikbaar via telefoonnummer: 053-4753753. 
  

Ben jij een gepassioneerde zelfstandige zorgprofessional, die op een positieve, opbouwende wijze zorgteams, zorgprofessionals en klanten 
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!  

Verpleegkundig Specialist in opleiding  
(master advanced nursing practice) 32-36 uur per week 
3232 uur  
 

 
 

mailto:solliciteren@deposten.nl
mailto:adehaas@deposten.nl

