VERPLEEGKUNDIGE NIVEAU 4/5 (12-18 UUR PER WEEK)

Type

Werkplein

Organisatie

Zorggroep Manna

Locatie

Zorggroep Manna

Werkveld

Verpleging & Verzorging

Opleidingsniveau

Niveau 4

Arbeidstijd

In overleg

Uren van

8

Uren tot

12

Arbeidsovereenkomst

bepaalde tijd, voor de duur van 1 jaar, mogelijkheden voor vast
dienstverband

CAO

Verpleging & Verzorging en Thuiszorg

Informatie verkrijgen bij

Verpleegkundig team

Functie(s)

Verpleegkundige

Publicatiedatum

12-07-2022

Ingangsdatum

z.s.m.

Reageer voor

01-09-2022

Nummer

111240

Over de locatie
Zorggroep Manna

Functieomschrijving
Manna is op zoek naar een enthousiaste en betrokken verpleegkundige niveau 4/5. Het team is een hecht en
samensturend team, waarbij de wens van de cliënt voorop staat.
Organisatievisie
Manna levert ondersteuning en persoonlijke aandacht voor iedereen vanuit een christelijke basis. Voortdurend
verbeteren en deskundigheid zijn voor onze medewerkers vanzelfsprekend.
Wat houdt de functie in?
Je bent als Coördinerend Verpleegkundige het aanspreekpunt voor collega's intramuraal en extramuraal, maar ook voor
externe disciplines buiten kantoortijden binnen ons werkgebied.
Jij bent het visiteplaatje voor Manna.
Je verricht daar waar nodig triage, reageert op binnenkomende alarmeringen.
Je verricht voorbehouden en risicovolle handelingen, informeert en houdt contact met andere disciplines en bewaakt
uitvoering van gemaakte afspraken binnen de zorg.
Als coördinerend verpleegkundige ben je beschikbaar voor alle locaties van Manna, zowel intramuraal als extramuraal.
Je bent op de hoogte van de ins en outs van Manna en onderhoudt contacten met de medewerkers tijdens je dienst.
Je bent beschikbaar en staat open voor laagdrempelig overleg.
Het coachen van collega’s op alle werkniveau’s hoort bij de dagelijkse werkzaamheden.
Daar waar nodig verleen je zorg zowel intramuraal als extramuraal.

Je staat stevig in je schoenen en weet hoe je moet reageren in acute situaties.
Je houdt je kennis op peil door middel van trainingen, bijscholingen en e-learnings
Werkomgeving
De kwaliteit van zorg voor onze cliënten staat voorop. Manna werkt met samensturende teams, er is veel vertrouwen in
de professional bij Manna. Er wordt veel vrijheid ervaren om de zorg zodanig te organiseren dat deze goed aansluit bij
de behoeften en wensen van de cliënt. Er is ruimte om mee te denken over de organisatie van de zorg.

Functie eisen
Wat vragen wij?
Een gediplomeerd Verpleegkundige niveau 4/5 met ervaring.
Vacature staat voor 12-18 uur, overleg over de uren is mogelijk.
Goede communicatieve vaardigheden
Collegiaal en zelfstandig kunnen werken
Je bent flexibel inzetbaar in de avonden/weekenden en in de vakanties.

Inschaling
Wat hebben wij jou te bieden?
Een contract voor 1 jaar met mogelijkheid tot verlenging voor onbepaalde tijd.
Een goede werksfeer met enthousiaste collega’s
Er is ruimte voor nieuwe initiatieven en ideeën
Een salaris in FWG 50 conform cao VVT
Aantrekkelijke secundaire arbeidsvoorwaarden zoals: een goede onregelmatigheidstoeslag, pensioen bij
pensioenfonds Zorg en Welzijn, diverse mogelijkheden tot scholing, reiskostenvergoeding, een
eindejaarsuitkering van 8,33% en een actieve personeelsvereniging.

Bijzonderheden
Enthousiast?
Reageren kan door je motivatie en CV te sturen naar afdeling P&O via po@zorggroep-manna.nl, onder vermelding van
‘sollicitatie verpleegkundige’.
Voor vragen kan je terecht bij de collega’s van het verpleegkundig team, via mail verpleegkundigteam@zorggroepmanna.nl of telefonisch op 06-51930160 (doordeweeks na 17.00 uur en in de weekenden).
De sluitingsdatum van deze vacature is 1 'september 2022
Een dienst meelopen behoort bij de sollicitatieprocedure.
Wij vragen aan iedere nieuwe medewerker een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). De kosten worden vergoed door
Manna.

