VERPLEEGKUNDIGE NIVEAU 4 IN DE WIJK? WIJ HEBBEN
ELKAAR IETS MOOIS TE BIEDEN. REGIO TWENTE

Type

Vacature

Intern nummer

R018.093

Organisatie

TriviumMeulenbeltZorg (TMZ)

Locatie

TriviumMeulenbeltZorg - diverse locaties

Werkveld

Verpleging & Verzorging en Thuiszorg

Opleidingsniveau

Niveau 4

Arbeidstijd

In overleg

Arbeidsovereenkomst

Bepaalde tijd met uitzicht op vast

CAO

Verpleging & Verzorging en Thuiszorg

Externe url

Bekijk

Informatie verkrijgen bij

werken@triviummeulenbeltzorg.nl

Functie(s)

Verpleegkundige niveau 4

Publicatiedatum

30-01-2020

Reageer voor

01-05-2020

Nummer

47121

Over de locatie
TriviumMeulenbeltZorg - diverse locaties

Functieomschrijving
Werk jij liever in een stadswijk dan op het platteland? Of juist andersom? Bij ons kan het allebei. TMZ werkt in Albergen,
Almelo, Borne, Bornerbroek, Bruinehaar, Den Ham, Enschede, Geesteren (O), Hengelo (O), Langeveen, Tubbergen,
Vriezenveen, Vroomshoop, Westerhaar en Zenderen. In hechte teams en samen voor persoonlijke zorg. Jij kent jouw wijk
en de wijk kent jou.
Zorg verlenen en regelen
Als verzorgende IG in de wijk heb jij een belangrijke rol. Jij bent de vakkundige zorgverlener, het aanspreekpunt voor cliënt
en familie. Er wordt gewerkt volgens het zorgplan en de actuele protocollen. Zelfstandig regel jij de zorg en signaleert
veranderingen. Jij coördineert de professionele en informele zorg. De wijkverpleegkundige is eindverantwoordelijk, maar de
cliënt steunt op jou. Want jíj kent hem en zijn situatie het best.
In gesprek
Natuurlijk ben je continu met elkaar in gesprek. Want als TMZ staan wij voor persoonlijke zorg. Jij geeft gezondheidsadvies,
ook aan het netwerk rond jouw cliënt. Jij bespreekt hoe het gaat en je stimuleert eigen verantwoordelijkheid. In het
multidisciplinair overleg breng jij mogelijke knelpunten in. Want jij zult die als eerste zien en ervaren.
Op de hoogte blijven
Als professionele verzorgende IG 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!

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

Inschaling
Wat bieden wij:
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.

