HBO VERPLEEGKUNDIGE? JIJ COACHT KWALITEIT VAN
ZORG IN JOUW WIJK. REGIO TWENTE.

Type

Vacature

Intern nummer

R018.092

Organisatie

TriviumMeulenbeltZorg (TMZ)

Locatie

TriviumMeulenbeltZorg - diverse locaties

Werkveld

Verpleging & Verzorging en Thuiszorg

Opleidingsniveau

Hbo

Arbeidstijd

In overleg

Arbeidsovereenkomst

Bepaalde tijd met uitzicht op vast

CAO

Verpleging & Verzorging en Thuiszorg

Externe url

Bekijk

Informatie verkrijgen bij

Recruitment

Functie(s)

Verpleegkundige in de wijk
Verpleegkundige niveau 6
Wijkverpleegkundige

Publicatiedatum

30-01-2020

Reageer voor

01-05-2020

Nummer

47123

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 wijkverpleegkundige indiceer jij de zorg en voer jij de voorbehouden verpleegkundige handelingen uit. Jij hebt oog voor
zorgkwaliteit en het voortdurend verbeteren daarvan. Jij bent het centrale aanspreekpunt voor jouw collega’s, cliënten,
familie en andere zorgverleners. Jouw team bestaat uit professionals. Jouw eindverantwoordelijke taken liggen vooral op het
zorginhoudelijke vlak en op coördinatie van zorg. Jij hebt overzicht en bent klankbord voor jouw collega’s. Verpleegkundig
leiderschap – dat is voor jou geen loze kreet. Dat vul jij in.
In gesprek
Door gesprekken met jouw cliënt bouw jij een langdurende vertrouwensrelatie op. Jij analyseert gedrag en omgeving en stelt
preventieve interventies voor. Jij betrekt jouw cliënt en zijn netwerk bij het halen van de zorgdoelen. Het bevorderen van de
zelfredzaamheid staat daarbij continu voorop.
Organisatie en wijkniveau

Jij ziet het werk van jouw team in de context van de organisatie en jouw wijk. Jij begrijpt financieel-economische belangen.
Jij signaleert kansen om de zichtbaarheid en toegankelijkheid van TMZ te vergroten. Ontwikkelingen in jouw wijk kun jij
omzetten in ideeën voor betere zorg in de toekomst.
Op de hoogte blijven
Als professionele HBO verpleegkundige 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 HBO Verpleegkunde;
BIG registratie;
Kennis van de regionale sociale kaart;
Rijbewijs;
Verklaring omtrent Gedrag (VOG) – TMZ betaalt de kosten.

Inschaling
Wat staat er tegenover?
Salaris FWG 50 (max.€ 3.582,26 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

