VERPLEEGKUNDIGE NIVEAU 4, MARKELO

Type

Werkplein

Organisatie

Carintreggeland

Locatie

Markelo, Carintreggeland Huis Het Anholtskamp

Werkveld

Verpleging & Verzorging

Opleidingsniveau

Niveau 4

Arbeidstijd

Part time

Uren van

24

Uren tot

24

Arbeidsovereenkomst

Onbepaalde tijd

CAO

Verpleging & Verzorging en Thuiszorg

Externe url

Bekijk

Informatie verkrijgen bij

vacature@carintreggeland.nl

Functie(s)

Verpleegkundige
Verpleegkundige niveau 4

Publicatiedatum

11-05-2022

Reageer voor

15-07-2022

Nummer

109737

Over de locatie
Markelo, Carintreggeland Huis Het Anholtskamp

Functieomschrijving
Ben jij gediplomeerd Verpleegkundige niveau 4?
Wil jij graag werken in een stabiel, klein team met ervaren zorgprofessionals als collega?
Je bent oprecht geïnteresseerd in je cliënt en natuurlijk ook in je collega’s
Dan zijn we op zoek naar jou in ons team!
Je komt als Verpleegkundige te werken in een kleinschalig team en omgeving. Dit betreft de Anholtskamp in Markelo. De
afdeling waar je op komt te werken is een afdeling met somatische cliënten. Er hangt een goeie sfeer: je vult elkaar aan
en kwaliteiten worden gebundeld en ingezet. Je collega’s zijn gemengd qua aantal jaren werkervaring, waarin je dus veel
van elkaar kan leren. De Anholtskamp is kleinschalig wonen en zul je samen met je collega’s de verantwoordelijkheid
dragen over 10 bewoners. Je werkt vaak samen met een Helpende of Verzorgende.
Alle diensten worden gepland: ochtend, middag, avond en weekend. Dit zijn veelal lange diensten van 7 a 8 uur. Ook
zullen er af en toe nachtdiensten ingepland worden. Hierin vragen we dan ook enige flexibiliteit. Gemiddeld 2 x per
maand.
Afdeling de Borkeld is een afdeling met somatische cliënten met een gezellige huiskamer waar samen koffie wordt
gedronken, gegeten en spelletjes gedaan worden.

Wie ben jij

Je hebt een afgeronde opleiding Verpleegkundige niveau 4
Je kunt zelfstandig werken
Je bent communicatief vaardig
Je houdt ervan om in een huiselijke werkomgeving te werken

Je vindt bij ons:
Een waardevolle manier om van betekenis te zijn voor de cliënten
Er zijn tal van ontwikkelmogelijkheden; je kunt bij ons verdiepen in vakkennis, groeien in persoonlijke
ontwikkeling en ook zijn er veel mogelijkheden om verder opgeleid te worden!
Beloning volgens CAO VVT FWG 45 maximaal € 3.471,49 bruto per maand op basis van 36 uur.
Een zelf organiserend team dat jou graag wil verwelkomen
Een organisatie die open staat voor jouw bijdrage voor verbetering van de zorg

Bijzonderheden
Waardevol leven, dát staat bij ons centraal. De cliënt houdt regie over zijn leven, wensen en behoeften. En wij als
zorgprofessionals bieden ondersteuning op het gebied van zorg, wonen, welzijn en gezondheid. Hoe fijn is dat!
Waardevol werken vinden wij voor jou als collega net zo belangrijk. Wanneer jij met plezier je werk doet, over de juiste
vakkennis beschikt en een goede werk/privé balans hebt, is dat voor Carintreggeland, de cliënten en voor jou een goede
basis. Daar gaan we samen voor.
Doordat we de grootste zorgorganisatie zijn van Twente hebben we veel te bieden; je kunt je bij ons voortdurend
ontwikkelen en werken met de nieuwste zorginnovaties. Verandert er iets in jouw leven? Dan is er altijd wel weer een
baan te vinden die past bij jouw wensen en behoeftes voor dat moment. Je hebt bij ons tenslotte geen baan, maar een
loopbaan!

Interesse
Wil jij graag onderdeel zijn van ons team én onze mooie organisatie? Solliciteer dan via de sollicitatieknop!
Heb je vragen over je sollicitatie of de procedure, neem dan contact op met de recruiters van Carintreggeland door te
mailen naar vacature@carintreggeland.nl
Benieuwd naar de visie van Carintreggeland? Bekijk de Visie Carintreggeland.
Wil je meer weten over Carintreggeland en het werken binnen onze organisatie? Je vindt ons op Instagram, hierop
posten onze medewerkers regelmatig berichten over hun werk! En bekijk ook eens onze Facebook pagina.
Wij zijn verplicht een Verklaring omtrent gedrag (VOG) in het personeelsdossier op te nemen.

