Staat persoonlijke aandacht bij jou centraal? Wil jij
werken in een kleinschalige organisatie waarin
een ontspannen sfeer heerst, naar elkaar
geluisterd wordt en ruimte is voor eigen inbreng?
Kom dan nu bij ons werken!

Verpleegkundige
24-32 uur per week (Team het Landreben, Scholtenhof)

Wat ga je doen?
Je wordt teamlid van een klein zelforganiserend team die persoonlijke en professionele begeleiding en
zorg op maat verleent aan onze cliënten. Je hebt een belangrijke rol bij de organisatie van de
(individuele) clientenzorg en de zorginhoudelijke ondersteuning van je team. Jouw team bestaat verder
uit Verzorgenden IG, Helpenden en Woonassistenten. Je biedt, met je team, adequate verzorging,
verpleging en begeleiding voor onze cliënten.
Je verricht je werkzaamheden vanuit de vragen, wensen en mogelijkheden van de cliënt. Vervolgens
plan, coördineer en evalueer je de zorg van onze cliënten en daarbij stem je af met mantelzorg en
familieleden. Je signaleert en meldt veranderingen in de cliëntsituatie in ons elektronisch
cliëntdossier. Daarnaast lever je een bijdrage aan de kwaliteitsontwikkeling en de
deskundigheidsbevordering van collega's. Je geeft ondersteuning en advies bij verpleegkundige vragen.
Door je persoonlijke aandacht zorg je voor een glimlach op het gezicht van onze cliënten!
Daarnaast heb je positieve bijdrage in de teamontwikkeling door zelfreflectie en het geven van feedback.

Wat verwachten wij van jou?
●
●
●
●
●
●

Je bent in het bezit van een MBO Verpleegkundige diploma met ruime ervaring in de
ouderenzorg en bent BIG-geregistreerd;
Je hebt een overstijgende blik en beschikt over een goed organiserend vermogen;
Je kunt goed reflecteren en vervolgens actie ondernemen om jouw werkzaamheden en die van je
team te verbeteren;
Je kunt goed samenwerken en zowel cliënten als teamleden stimuleren;
Je beschikt over goede sociale en communicatieve vaardigheden;
Je hebt kennis van verschillende psychogeriatrische ziektebeelden en bent bereid om je hierin te
blijven verdiepen.

Wat mag je van ons verwachten?
●
●
●
●
●
●

Een enthousiast, collegiaal en zelforganiserend team in een kleinschalige organisatie;
Een uitdagende functie met volop kansen om je kwaliteiten in te zetten en om je te kunnen
ontwikkelen; binnen het team zijn verschillende aandachtsgebieden ondergebracht en er wordt
door het team zelf geroosterd;
Een interessant pakket aan arbeidsvoorwaarden: voordelige aanschaf van tablet, smartphone of
fiets. Of een bijdrage van de werkgever tbv jouw gezondheid en bewegen. Tevens ondersteuning
door Therapiecentrum Twente ter voorkoming van fysieke klachten;
Een actieve personeelsvereniging die met regelmaat leuke, gezellige en sportieve activiteiten
organiseert;
Lidmaatschap van V&VN, dit wordt door werkgever betaald;
Verschillende mogelijkheden om jezelf te ontwikkelen, zoals bijvoorbeeld: een uitgebreid elearningpakket gekoppeld aan het V&VN-register;
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Salaris conform CAO VVT, FWG 45.

Ben je nieuwsgierig geworden naar deze functie? We maken graag tijd vrij om met je in gesprek te
komen. Ook bieden we je de mogelijkheid om een keer vrijblijvend mee te lopen in ons team om
ons beter te leren kennen!
Voor inhoudelijke vragen over deze vacature kun je terecht bij Alex Sijtsma, Leidinggevende woon/leefgebied Scholtenhof, tel: 0541-513433.
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