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Over de locatie
diverse locaties in de Gelderse Achterhoek

Werken bij Sensire als Verpleegkundige
Als verpleegkundige draag je samen met jouw collega’s bij aan het geluk van onze bewoners. Iedere bewoner heeft zo zijn
of haar eigen gewoontes, eigenschappen en verhalen, verhalen die jij ook graag wil leren kennen om bij te kunnen dragen
aan de kwaliteit van leven van de bewoner. Dat maakt het werk zo leuk en afwisselend.
Om aan de steeds complexer wordende zorgvraag te kunnen voldoen beschik je over de nodige kennis van zorg technische
handelingen. Voor meer specialistische zorg kun je de collega’s van het expertisecentrum inschakelen. Je krijgt van Sensire
de ruimte om, in samenspraak met de teamverpleegkundige, familie en mantelzorgers, de zorg zo veel mogelijk zelfstandig
en op je eigen manier te organiseren. De persoonlijke aandacht maakt het werk als verpleegkundige bij Sensire zo leuk.
Past onze werkwijze bij jou? Solliciteer dan snel, we nodigen je graag uit voor een sollicitatiegesprek zodat we er samen
voor kunnen zorgen dat jij kan werken zoals jij wilt.

Wij bieden jou
Wij gaan graag met jou in gesprek over jouw ideale werksituatie. Wil je veel uren werken? Wij kunnen jou een vaste basis
bieden in een vast team met daarbij de mogelijkheid om je in te schrijven op openstaande diensten in jouw eigen team, een
team op dezelfde locatie of een andere locatie. Overdag of ’s nachts? Kortom: vast én flexibel werken op de momenten
zoals jij graag wil! Ga je liever voor de combinatie somatiek en PG? Ook dat kan!
De functie Verpleegkundige is ingeschaald in FWG 45 (€2338- / €3153,-, excl vakantiegeld en eindejaarsuitkering) conform
de cao VVT. Op basis van jouw wensen bepalen we samen het aantal uur en het gewenste dienstverband.

Opleidingsplekken
Leren en jezelf ontwikkelen staat bij Sensire hoog in het vaandel, daarom bieden wij al onze collega’s verschillende
(bij)scholings- en opleidingsmogelijkheden. Dit kunnen klassikale sessies zijn, sessies via onze digitale leeromgeving, maar
ook op de werkvloer heb je de mogelijkheid om van jouw directe collega’s te leren. Tevens stellen wij twee keer per jaar
opleidingsplekken beschikbaar.

Wil jij bijdragen aan het geluk van onze bewoners?
Solliciteer snel via onderstaande button en wij zullen zo spoedig mogelijk contact met je opnemen om jouw wensen te
bespreken, zodat we op zoek kunnen gaan naar een passende functie. Heb je eerst nog vragen? Neem dan contact op met
onze Recruiters via werving@sensire.nl, stuur een appje naar 06-10680114 of bel naar 06-83168119.
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