VERPLEEGKUNDIGE MBO | NOORDOOSTPOLDER

Type

Vacature

Organisatie

PGVZ

Locatie

PGVZ Noordoostpolder

Werkveld

Verpleging & Verzorging en Thuiszorg

Opleidingsniveau

Mbo

Arbeidstijd

In overleg

Arbeidsovereenkomst

in overleg

Functie(s)

Verpleegkundige
Verpleegkundige BIG-geregistreerd
Verpleegkundige in de wijk
Verpleegkundige niveau 4
Verpleegkundige niveau 5
Wijkverpleegkundige

Publicatiedatum

01-10-2019

Reageer voor

31-12-2019

Nummer

48614

Over de locatie
PGVZ Noordoostpolder

Functieomschrijving
"Momenteel hebben we een klein, maar hecht team. We zijn open, eerlijk en transparant naar elkaar. We trekken elkaar aan
de jas als we vragen of bijzonderheden hebben en we sparren regelmatig met elkaar over zorgvragen. Je hebt wat in te
brengen en je wordt gestimuleerd om het beste uit jezelf te halen. Iedereen vult elkaar goed aan en helpt elkaar als iemand
ergens niet uitkomt."
José Poelstra | Coördinator Verzorging & Verpleging
PGVZ is op zoek naar een Verpleegkundige MBO!
(aantal uren in overleg)
In vergelijking met andere organisaties zijn de lijntjes bij PGVZ een stuk korter. Het is duidelijk bij wie je moet zijn en
hierdoor worden zaken snel opgepakt. Onze zorgvragers zijn mensen die bewust kiezen voor een kleinschalige organisatie
met kleine teams, zodat ze vertrouwde gezichten om zich heen hebben. We lossen alles zoveel mogelijk op met het team en
stellen hierbij de zorgvrager centraal. Kost een zorgmoment wat meer tijd of wil je een luisterend oor bieden? Bij PGVZ krijg
je hier de ruimte voor.

Ben jij...

In het bezit van een afgeronde MBO-opleiding Verpleegkunde of hiermee in een afrondende fase;
Daadkrachtig, initiatiefrijk, zelfstandig en communicatief vaardig;
Die zorgprofessional die de zorg rondom de zorgvrager goed weet te organiseren en met andere zorgprofessionals
durft te overleggen;
Iemand die van dynamiek en nieuwe uitdagingen houdt;
Een teamspeler en is flexibiliteit voor jou ook een must;
In het bezit van een rijbewijs.
Wij vragen alle nieuwe medewerkers om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG).

PGVZ biedt jou:
Een arbeidsovereenkomst met PGVZ - uitzicht op een vast contract – uren in overleg;
Salaris en de arbeidsvoorwaarden zijn conform CAO VVT, je neemt deel in het Pensioenfonds Zorg & Welzijn;
Het aantal uren is in onderling overleg vast te stellen;
Fijne werkomgeving en een jong & dynamisch team;
Medewerkerspas waarmee je kunt profiteren van kortingen bij diverse bedrijven (o.a. collectiviteitsregeling
ziektekostenverzekering);
Mogelijkheid tot gebruik van diverse voorzieningen (elektrische fiets, auto, telefoon, etc.).

Solliciteren?
Word je enthousiast van bovenstaand profiel? Stop dan met zoeken en solliciteer!
Voor meer informatie kun je bellen met PGVZ op 038-3331794 en
vragen naar Pauline Louwerse.
Solliciteren doe je door je CV en je motivatie te mailen naar sollicitaties@pgvz.nl o.v.v. kenmerk 19VV08.

Online screening kan onderdeel uitmaken van de procedure. Gegevens die tijdens een screening worden verzameld,
worden niet langer bewaard dan noodzakelijk. Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

