ONZE WIJKTEAMS ZIJN OP ZOEK VERZORGENDEN IG EN
VERPLEEGKUNDIGEN!

Type

Vacature

Intern nummer

19.02.41

Organisatie

Zorggroep Oude en Nieuwe Land

Locatie

Wijkverpleging Regio Steenwijkerland

Werkveld

Thuiszorg

Opleidingsniveau

Mbo

Arbeidstijd

In overleg

Uren tot

28

Arbeidsovereenkomst

Diverse mogelijkheden

CAO

Verpleging & Verzorging en Thuiszorg

Informatie verkrijgen bij

Serviceteam via 0527-748999

Functie(s)

BBL Verpleegkundige 6
Verpleegkundige in de wijk
Verpleegkundige niveau 4
Verzorgende IG

Publicatiedatum

21-02-2019

Ingangsdatum

21 februari 2019

Reageer voor

31-12-2019

Nummer

43917

Over de locatie
Wijkverpleging Regio Steenwijkerland

Functieomschrijving
Wij zijn Zorggroep Oude en Nieuwe Land, de grootste aanbieder van Advies- en behandeling, Verzorging en verpleging
thuis, Jeugd- en Maatschappelijke zorg en Wonen en zorg in Steenwijkerland, Noordoostpolder en Urk. Vanuit kleinschalige,
zelfverantwoordelijke teams voegen wij voor korte of langere tijd waarde toe aan het leven van unieke mensen. Onze visie
op Betrokken zorg is daarbij ons kompas. Samen met de cliënt én diens omgeving maken we mogelijk dat die zorg gegeven
wordt, die ook echt nodig is. Die van waarde is. Op het moment dat dit nodig is. Dat doen wij niet alleen, maar zo veel
mogelijk met de professionele en informele netwerken die er zijn. Samenwerken vanuit onze kernwaarden verbinding,
vertrouwen en verantwoordelijkheid is waar we voor staan.
Heb jij hart voor mensen en vind je het ook belangrijk dat cliënten zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen in hun
vertrouwde omgeving? Jij kan hier een waardevolle bijdrage aan leveren! Kom jij één van onze enthousiaste wijkteams
versterken?
Wij zijn op zoek naar Verzorgenden IG en Verpleegkundigen
Als Verzorgende IG of Verpleegkundige werk je in een klein en zelfverantwoordelijk team. Samen met je team ben je
zichtbaar in je wijk of dorp en draag je bij aan wat goed is voor de wijk. Wat de cliënt nodig heeft en wat een bijdrage levert
aan het welzijn van de cliënt staat centraal. Je bouwt een persoonlijke en vertrouwde zorgrelatie op met je cliënten en
verricht alle begeleidende, verzorgende en verpleegtechnische handelingen, die passen bij je bevoegdheid. Je hebt indien
nodig nauwe afstemming met de huisarts. We werken met een digitaal dossier, om het digitaal dossier te kunnen inlezen en

invullen krijg je van ons een smartphone en tablet in bruikleen. Of te wel een afwisselende functie in een organisatie die
volop in beweging is!

Functie eisen
Wat vragen wij?
Een gediplomeerd Verzorgende IG of Verpleegkundige
Werkervaring is fijn, maar ook als starter ben je van harte welkom!
Je volgt de ontwikkelingen binnen jouw vakgebied en je deskundigheid op peil houden is voor jou vanzelfsprekend
Je bent zelfstandig, flexibel, creatief en neemt verantwoordelijkheid
Je beschikt over tact, inlevingsvermogen, hulpvaardigheid en humor en kunt goed samenwerken met collega’s en
mantelzorgers
Je kan voor indiensttreding een recente Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) overhandigen
Je hebt een rijbewijs en een auto.

Inschaling
Wat bieden wij?
Een dienstverband voor onbepaalde tijd binnen het werkgebied (Steenwijkerland, Noordoostpolder of Urk), overige
contractvormen zijn bespreekbaar
Wij horen graag van jou hoeveel uren je per week wilt werken, in overleg met elkaar kijken we wat mogelijk is
Arbeidsvoorwaarden conform CAO-VVT FWG 35 (VIG), FWG 45 (Verpleegkundige niveau 4)
Naast vakantietoeslag ontvang je een eindejaarsuitkering van 7%
De mogelijkheid tot leren en ontwikkelen
Ons streven is dat je zo dicht mogelijk bij huis werkt
Een smartphone en tablet in bruikleen
Je bouwt pensioen op bij het Pensioenfonds Zorg en Welzijn.

Bijzonderheden
Vragen?
We kunnen ons voorstellen dat je nog vragen hebt. Neem in dat geval gerust contact met ons op. Voor vragen over de
functie of de sollicitatieprocedure mag je contact opnemen met het Serviceteam via 0527-748999 of per mail via
serviceteam@zorggroep-onl.nl.
Ben jij enthousiast geworden na het lezen van deze vacature? Dan nodigen wij je van harte uit om gelijk te solliciteren. Je
kan reageren op onze website: https://safebrowse.zorgselect.nl/r?url=https://www.zorggroep-onl.nl/werkenbij/vacatures/vacature/2246873/
Acquisitie n.a.v. deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

