VERPLEEGKUNDIGE IN DE THUISZORG

Type

Vacature

Organisatie

Carinova

Locatie

Sint Jozef

Werkveld

Verpleging & Verzorging en Thuiszorg

Opleidingsniveau

Mbo

Arbeidstijd

Part time

Arbeidsovereenkomst

Onbepaalde tijd

CAO

Verpleging & Verzorging en Thuiszorg

Functie(s)

Verpleegkundige niveau 4

Publicatiedatum

04-06-2019

Ingangsdatum

04-06-2019

Reageer voor

25-07-2019

Nummer

46276

Over de locatie
Sint Jozef

Functieomschrijving
De thuiszorg wordt steeds complexer en Carinova wil deze uitdaging graag samen met jou aangaan. Jouw
deskundigheid en kennis van het vak is hierin heel belangrijk. Wij houden graag samen met jou de
kwaliteit en veiligheid in het vizier.
In onze zelfstandige teams is de samenwerking tussen jou en het team heel belangrijk. Samen met je
team ben je op zoek naar kansen en mogelijkheden voor de cliënt. Om de zorg zo goed mogelijk te
kunnen geven aan cliënten vindt Carinova het net als jij heel belangrijk dat jij jouw kennis regelmatig
opfrist. Doordat je werkt aan je eigen persoonlijke ontwikkeling kun je ook een inspirerende bijdrage
leveren aan de teamontwikkeling.
Wij zoeken voor Team Zwolle Zuid & Hattem een verpleegkundige niveau 4:

Functie eisen
Waar ben jij goed in?

Je hebt een diploma Verpleegkunde niveau 4
Je bent BIG-geregistreerd
Je hebt een hart voor de zorg
Je wilt graag samen met Carinova de zorgverlening steeds verbeteren
Je werkt graag samen met collega’s

Inschaling
Carinova biedt jou:
Je kunt per direct beginnen!
Inschaling op basis van cao VVT (max € 3.153,90 per maand)
Een aanstelling is voor onbepaalde tijd
Een zeer actieve personeelsvereniging
Collectiviteitskortingen op o.a. zorgverzekering, autoverzekering en andere schadeverzekeringen
Pensioenregeling bij pensioenfonds Zorg en Welzijn
Diverse opleidingsmogelijkheden

Bijzonderheden
Voor meer informatie over de inhoud van de functie in Zwolle? Dan kun je contact opnemen met Kirsten
Mars, te bereiken op 06-10708872.
Heb je vragen over de sollicitatieprocedure? Neem dan contact op met Carinova Matchpunt: 0570-518379/
matchpunt@carinova.nl.
Bij indiensttreding wordt een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) gevraagd. Referenties zullen worden
ingewonnen.

