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Over de locatie
verpleeghuis, locatie Den Ooiman in Doetinchem

Wat ga je doen als Teamverpleegkundige?
Als Teamverpleegkundige heb jij een spilfunctie. In de praktijk betekent dit, dat jij je enerzijds actief bezig houdt met de
begeleiding en (door)ontwikkeling van jouw team.
Om goed te weten wat er speelt en leeft bij jouw collega’s en om de bewoners te leren kennen betekent dit anderzijds dat jij
ondersteunt bij de dagelijkse zorg van onze bewoners. Je kunt dan meteen collega’s vakinhoudelijk coachen, om zo de
professionele ontwikkeling te stimuleren en jouw kennis en kunde inspirerend over te brengen.
Een goede balans vinden tussen fijn wonen en goede, veilige zorg leveren is jou op het lijf geschreven. Je hebt een
signalerende, adviserende en ondersteunende rol. Je bent een voorbeeld voor het team, door anderen vertrouwen te geven
en te stimuleren om in beweging te komen en te blijven. Je houdt zicht op veranderingen en ontwikkelingen op de afdeling
en levert een bijdrage aan beleidsvraagstukken.
Den Ooiman PG heeft vier paviljoens, waarvan 1 specifiek voor bewoners met dementie op jong leeftijd. De paviljoens
hebben allemaal acht tot tien appartementen.
In een huiselijke sfeer speelt in de gezamenlijke keuken en huiskamer het dagelijks leven zich af. De krant lezen, een
spelletje doen, televisie kijken, samen koken en eten. Den Ooiman PG beschikt eigenlijk over alle faciliteiten die nodig zijn
om zoveel mogelijk aan te sluiten bij het leven zoals onze bewoners dat gewend zijn. Om het leven aangenamer te maken
kunnen de bewoners gebruik maken van Rocking Chairs en is er een Droombus om een vitueel ritje door de Achterhoek te
kunnen maken.

De bewoners zo veel mogelijk bewegingsvrijheid geven blijft het streven, maar wel in een structuur die houvast biedt. Er is
veel ruimte om rond te lopen en bij mooi weer is de prachtig aangelegde tuin een mooie plek om te wandelen of te genieten
van de zon bij de dierenweide.

Wie ben jij?
Voor deze afwisselende functie vragen wij van jou een grote mate van zelfstandigheid en heb je een hoog
verantwoordelijkheidsgevoel. Jij brengt niet alleen kennis en kunde mee, maar ook nieuwe ideeën die het verschil maken
voor zowel jouw team, de organisatie als jezelf.
Oog voor detail en goed overzicht kunnen bewaren zijn eigenschappen die goed van pas komen als Teamverpleegkundige
bij Sensire. Verder ben je sociaal en communicatief zeer vaardig en kun je makkelijk schakelen tussen de verschillende
rollen die je hebt.
Daarnaast vragen wij van jou de volgende praktische zaken:
je hebt een afgeronde mbo-v of hbo-v opleiding;
je bent in het bezit van een BIG-registratie;
een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG).

Zo zorgen wij voor jouw werkgeluk
Wij bieden jou een afwisselende functie waarin je tijd en ruimte krijgt om bij de dragen aan het verhogen van de kwaliteit van
de dienstverlening. Wij bieden een contract van minimaal 24 uur per week. Omdat wij graag een duurzame relatie aangaan
met onze medewerkers behoort ook een contract voor onbepaalde tijd behoort tot de mogelijkheden. Graag bespreken we
dit samen met jou.
Deze functie valt in de schaal FWG 50 (€2468,- / €3582,-, exclusief vakantiegeld en een eindejaarsuitkering) conform de cao
VVT. Afhankelijk van de ervaring die je meebrengt bepalen we de exacte hoogte van jouw salaris.
Ben je een leergierige verpleegkundige die de ambitie heeft om door te groeien naar de functie van Teamverpleegkundige,
maar heb je op dit moment nog geen ervaring? Dan start je eerst als trainee teamverpleegkundige en leiden wij je middels
een traineetraject verder op. De exacte inhoud van het traject wordt op maat vastgesteld.
Enthousiast geworden? Solliciteer nu!
Solliciteer snel via onderstaande button en wij zullen zo spoedig mogelijk contact met je opnemen. Heb je eerst nog vragen?
Neem dan contact op met Judith van Zelst, Senior Teamverpleegkundige, telefoonnummer 06-2556844 of met Janneke
Heusinkveld (06-10297870) Teamregisseur.
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