VERPLEEGKUNDIGE NIVEAU 4, DIE VOORUIT KIJKT? JIJ
REGELT HET INTRAMURAAL!

Type

Vacature

Intern nummer

R019.035

Organisatie

TriviumMeulenbeltZorg (TMZ)

Locatie

TriviumMeulenbeltZorg - diverse locaties

Werkveld

Verpleging & Verzorging en Thuiszorg

Opleidingsniveau

Niveau 4

Arbeidstijd

In overleg

Arbeidsovereenkomst

bepaalde tijd, met mogelijkheid tot verlenging

CAO

Verpleging & Verzorging en Thuiszorg

Externe url

Bekijk

Informatie verkrijgen bij

Recruitment

Functie(s)

Verpleegkundige niveau 4

Publicatiedatum

12-08-2019

Ingangsdatum

Zo spoedig mogelijk

Reageer voor

31-12-2019

Nummer

45999

Over de locatie
TriviumMeulenbeltZorg - diverse locaties

Functieomschrijving
Zie jij het voor je?
Zorg verlenen en regelen
Als verpleegkundige niveau 4 zorg jij voor de beste ondersteuning van de cliënt. De kwaliteit van leven van de cliënt staat
daarbij altijd voorop. Naast het leveren van kwalitatieve zorg heb je nog een belangrijke rol. Jij zorgt er namelijk voor dat het
zorgdossier wordt opgesteld, dit doe je samen met de cliënt. Daarnaast coördineer en plan jij de zorg en assisteer jij bij
medisch-technische handelingen. Jij weet wat jouw cliënt nodig heeft en handelt daar naar. Het is een pré als je grote
affiniteit en ervaring hebt met de doelgroep psychogeriatrie.
In gesprek
De dialoog met jouw cliënt loopt als een rode draad door jouw werk. Jij bespreekt continu de veranderingen in de
gezondheidssituatie. Daarbij verlies je het netwerk rondom de cliënt niet uit het oog. Jij zorgt voor voorlichting, advies en
instructies voor beide partijen. Goed contact met het netwerk rond jouw cliënt staat dus voorop. In onze ‘teams voor
persoonlijke zorg’ hebben namelijk ook naasten een belangrijke rol.

Breder en dieper
Jij kijkt breder dan jouw eigen team en hebt contact met alle professionals rond jouw cliënt. Een open werkhouding met
ruimte voor feedback spreekt vanzelf. Jij bent een samenwerkingspartner die prima rapporteert, overlegt en overdraagt.
Op de hoogte blijven
Als professionele verpleegkundige niveau 4 vind jij het belangrijk om op de hoogte te blijven. Jouw vak ontwikkelt zich
voortdurend. Bij TMZ zit je goed – wij zijn niet voor niets een erkend leerbedrijf!
Nu jij!
Verpleegkundigen niveau 4 pakken kansen. Daarom wacht jij vast niet lang met reageren.
Wil jij meer weten over werken bij TMZ? Bel naar recruitment op nummer 0900-2453453 of mail naar
werken@triviummeulenbeltzorg.nl.
Wil jij een dagje meelopen met een team? Dat is mogelijk na de brievenselectie en de eerste ronde
sollicitatiegesprekken.
Weet jij al zeker dat jij TMZ wilt komen versterken? Solliciteer direct op deze vacature via onderstaande button. Wij
reageren zo snel mogelijk.

Functie eisen
Jij hebt nodig:
Diploma Verpleegkunde niveau 4;
BIG-registratie;
Kennis van de regionale sociale kaart;
Verklaring omtrent Gedrag (VOG) – TMZ betaalt de kosten.

Inschaling
Wat staat er tegenover?
Salaris FWG 45 (max. € 3.153,90 bij een fulltime dienstverband);
Goede pensioenregeling (PFZW);
Arbeidsvoorwaarden volgens de CAO VVT;
Lidmaatschap V&VN;
Prettige overige secundaire arbeidsvoorwaarden zoals een aantrekkelijk fietsplan, volop opleidingsmogelijkheden via
de TMZ Academie en een bijdrage in sport en beweging, coaching en cursussen;
Kortingen op verzekeringen bij verschillende verzekeraars.

Bijzonderheden
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

