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Wil jij op een nieuwe manier werken, 8-uursdiensten draaien en je richten op complexe zorgvragen én daarin het verschil
maken? Dan bieden wij jou een mooie uitdaging! Voor uitbreiding van ons verpleegkundige team in Apeldoorn zoeken
wij:
Verpleegkundigen (niveau 4,5,6)
Voor 16 tot 20 uur in de week
Wat ga je doen?
Als verpleegkundige ben je onmisbaar voor de dagelijkse zorg en verpleging van onze cliënten thuis. Samen met je
collega’s vorm je een verpleegkundig team binnen Vérian. Het verpleegkundig team is een aanvulling op de bestaande
wijkteams en het Technoteam. Je richt je op complexe zorgvragen en je verricht (hoog) complexe zorg, maar pakt ook
de dagelijkse verpleging en verzorging daarbij op. Je kijkt binnen je werk naar nieuwe mogelijkheden en bent hierin
vooruitstrevend en ondernemend. E-health maakt onderdeel uit van je werk en draagt bij aan het efficiënter inzetten van
zorg bij onze cliënten.
Je kijkt naar de cliënt met een menselijke en medische blik. Je weet wat er speelt en signaleert veranderingen. Op basis
van de indicatie stel jij het (verpleegkundig) zorgplan op en coördineer je de zorgverlening. Je overlegt met je collega’s
over verpleegkundige interventies en je schakelt waar nodig met andere zorgprofessionals.
In dit team bieden wij onze cliënten 24-uurs zorg, 7 dagen per week. Dit betekent dat je gegarandeerd de mogelijkheid
hebt om 8-uursdiensten te werken. Je werkt overdag en in de avond en hebt daarnaast ’s nachts bereikbare dienst.
Binnen het verpleegkundig team is er sprake van een grote afwisseling in het type zorg dat je verleent. Doordat het
verpleegkundig team met regelmaat ingezet wordt in onverwachte situaties verwachten we dat je stressbestendig bent.
Het verpleegkundig team bestaat momenteel uit zes gemotiveerde collega’s. Er is veel ruimte voor eigen inbreng en om
samen te bouwen aan dit mooie team.

Ook als je net gestart bent als verpleegkundige en je nog niet veel ervaring hebt opgedaan op het gebied van complexe
zorg, ben je van harte welkom! Bij Vérian mag je lerend zijn. Ontwikkelen vinden wij belangrijk. Wij bieden volop
mogelijkheden voor scholingen om je verder te bekwamen.
Voor het verpleegkundig team geven wij de voorkeur aan een mix tussen interne en externe kandidaten.

Wat bieden wij?
8-uursdiensten in de thuiszorg én een contract voor 16 tot 20 uur per week;
Gelijk een contract voor onbepaalde tijd als je aantoonbaar 2 jaar relevante werkervaring hebt;
Een goed salaris volgens de cao VVT. Je wordt ingeschaald in FWG 45 (niveau 4) of FWG 50 (niveau 5/6);
Goede overige arbeidsvoorwaarden volgens de cao VVT, zoals o.a. onregelmatigheidstoeslag, vakantiegeld,
eindejaarsuitkering en extra verlof;
De mogelijkheid om fiscaal aantrekkelijk producten aan te schaffen;
De mogelijkheid tot het overnemen van je studieschuld. Vraag naar de voorwaarden;
De mogelijkheid tot het gebruik van een leaseauto;
Een afwisselende baan met ruimte voor eigen inbreng om de beste zorg te bieden!
Binnen Vérian kun jij je altijd ontwikkelen en doorgroeien! Wij bieden bijvoorbeeld leer-werkplekken aan voor de hbo
opleiding Verpleegkunde niveau 6 of een specialistische opleiding.
Graag gaan we met jou in gesprek om te verkennen wat wij voor elkaar kunnen betekenen!

Wat vragen wij van jou?
Je hebt (bijna) de mbo opleiding Verpleegkunde (niveau 4) of hbo opleiding Verpleegkunde (niveau 6) afgerond
met een diploma en je bent BIG-geregistreerd;
Je bent deskundig en levert met passie en aandacht zorg aan de cliënt.
Je kunt een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) laten zien. Wij vragen die voor jou aan;
Je bent in het bezit van een geldig rijbewijs;
Je vindt het geen probleem om onregelmatig en in wisselende diensten te werken en bereikbare nachtdiensten te
hebben.

Wie zijn wij?
Bij Vérian bieden we dagelijks met 1500 collega’s passende zorg die onze cliënten nodig hebben. Daarbij maakt het niet
uit welke functie je vervult of in welk team je zit. Met elkaar leveren we zorg bij cliënten thuis. Ons uitgangspunt is dat
onze cliënten zoveel mogelijk hun eigen leven kunnen leiden. Met elkaar leveren we de beste zorg!
Vérian is een van de grootste thuiszorgorganisaties in de regio en biedt alle vormen van thuiszorg, van huishoudelijke
ondersteuning tot (specialistische) verpleging en verzorging.
Wil je graag meer informatie?
Bel of app dan met Pam ter Steeg, manager Verpleging en Verzorging op telefoonnummer 06-52745029 of met Hilde
Nijland, wijkverpleegkundige verpleegkundig team 06-38221965.
Solliciteren?
Reageer direct via de website www.werkenbijverian.nl. Of solliciteer via whats app naar 06-13886320.
Let op, internetsearch kan deel uitmaken van de selectieprocedure.

