WIJKVERZORGENDE OF VERPLEEGKUNDIGE NIVEAU 4,
HENGELO

Type

Werkplein

Intern nummer

19-276

Organisatie

Carintreggeland

Locatie

Hengelo, wijkverpleging

Werkveld

Thuiszorg

Opleidingsniveau

Niveau 3

Arbeidstijd

In overleg

Arbeidsovereenkomst

bepaalde tijd, voor de duur van 1 jaar, mogelijkheden voor vast
dienstverband

CAO

Verpleging & Verzorging en Thuiszorg

Externe url

Bekijk

Informatie verkrijgen bij

Petra Steenhagen, e-mail p.steenhagen@carintreggeland.nl of Hetty Post,
e-mail h.post@carintreggeland.nl

Functie(s)

Verpleegkundige
Verpleegkundige 4/6
Verpleegkundige in de wijk
Verpleegkundige niveau 4
Verzorgende IG

Publicatiedatum

14-10-2019

Reageer voor

31-01-2020

Nummer

48893

Over de locatie
Hengelo, wijkverpleging

Functieomschrijving
Voor team Slangenbeek in Hengelo zijn wij op zoek naar een enthousiaste collega. We hebben
behoefte aan initiatiefnemers, meedenkers, doordenkers en aanpakkers. Professionals die van zorgen
hun vak hebben gemaakt omdat ze, net als wij, van mensen houden. Wij verlenen zorg op de
Carintreggeland manier: passende zorg en individuele ondersteuning. De klant houdt de regie, jij het
initiatief. Zo bieden we onze klanten op maat gemaakte hulp en ondersteuning die hij of zij verdient.
Onze manier van zorgen en verzorgen spreekt je aan. Je bent uit het juiste, bijzondere hout gesneden
om dit echte werk aan te kunnen. Daarom zoeken we jou.

Achter iedere voordeur een nieuwe situatie, waar je mee aan de slag moet. Daarom kan je
improviseren en geniet je van afwisseling, Je klanten houden de regie, maar jij neemt in veel gevallen
het initiatief. Jij bent de eerst verantwoordelijke en verleent zorg aan de hand van het zorgplan. Je
werkt in een team, maar je verricht je werkzaamheden zelfstandig en in overleg met je klant. Je kan
goed samenwerken met andere zorgprofessionals en mantelzorgers. Je hebt humor en een positieve
levensinstelling. Je speelt een belangrijke rol in het dagelijks leven van de cliënten. Dat maakt jou
bijzonder.

Jij bent
Een sterke persoonlijkheid die dit echte werk aan kan
Initiatiefrijk, flexibel, kan prima improviseren en een prima communicator
Ambitieus, zelfstandig en een uitstekende samenwerker
Humor en daadkracht
Je hebt een diploma Verzorgende IG, of bent in de afrondende fase van je opleiding

Wij bieden
Een uitdagende plek in een open, dynamisch bedrijf
Uitstekende groeimogelijkheden
Samenwerking in professionele zorgteams
Beloning volgens CAO VVT FWG 35 of 45 (afhankelijk van functie)
Goede secundaire arbeidsvoorwaarden
Vast contract bespreekbaar

Bijzonderheden
Wij zijn verplicht een Verklaring omtrent gedrag (VOG) in het personeelsdossier op te nemen.

