VERPLEEGKUNDIGE HEINO CENTRUM

Type

Vacature

Organisatie

Carinova

Locatie

Sint Jozef

Werkveld

Verpleging & Verzorging en Thuiszorg

Opleidingsniveau

Niveau 4

Arbeidstijd

Part time

Uren van

16

Uren tot

24

Arbeidsovereenkomst

Onbepaalde tijd

CAO

Verpleging & Verzorging en Thuiszorg

Functie(s)

Verpleegkundige

Publicatiedatum

29-09-2020

Reageer voor

29-12-2020

Ingangsdatum

29-09-2020

Nummer

54994

Over de locatie
Sint Jozef

Verpleegkundige Heino Centrum
Carinova heeft 70 thuiszorgteams in de regio van Deventer tot Hardenberg. Wij zijn altijd op zoek naar goede
collega’s zoals jij. Er zijn teams in de stad en ook in het buitengebied. Wil jij graag werken in het buitengebied, dan
is deze vacature geschikt voor jou! Wij zoeken een Verpleegkundige voor het thuiszorgteam Heino buitengebied.
Heino buitengebied is een gezellig en hecht team.
In de thuiszorg is geen dag hetzelfde. Om zoveel mogelijk continuïteit van zorg te bieden loop je je eigen route. Zo krijg je
als zorgverlener de unieke kans om een cliënt tijdens het gehele proces te ondersteunen/begeleiden. Als thuiszorg
begeleider sta je er nooit alleen voor, met zelfstandig functionerende wijkteams zorg je samen voor het principe: “zo lang
mogelijk thuis”. Collega’s staan voor elkaar klaar en denken mee om de beste kwaliteit van zorg te verlenen.
Samen met je team ben je op zoek naar kansen en mogelijkheden voor de cliënt. Om de zorg zo goed mogelijk te kunnen
geven aan cliënten vindt Carinova het net als jij heel belangrijk dat jij jouw kennis regelmatig opfrist. Doordat je werkt aan je
eigen persoonlijke ontwikkeling kun je ook een inspirerende bijdrage leveren aan de teamontwikkeling.

Carinova biedt jou:
Je kunt per direct beginnen!
Inschaling op basis van de cao VVT (max € 3.153,90 per maand)
Een aanstelling voor onbepaalde tijd
Mogelijke arbeidsduur tussen 16 en 24 uur per week
Een zeer actieve personeelsvereniging

Collectiviteitskorting op zorgverzekeringen
Pensioenregeling bij pensioenfonds Zorg en Welzijn
Diverse opleidingsmogelijkheden

Waar ben jij goed in?
Je hebt een diploma Verpleegkunde niveau 4
Je bent BIG-geregistreerd
Je hebt een hart voor de zorg
Je wilt graag samen met Carinova de zorgverlening steeds verbeteren
Je werkt graag samen met collega’s

Bijzonderheden
Meer informatie over de inhoud van de functie? Dan kun je contact opnemen met Emma Antonissen, te bereiken op
telefoonnummer 06-30361769
Heb je vragen over de sollicitatieprocedure? Neem dan contact op met Carinova Matchpunt via het telefoonnummer 0570518379
Bij indiensttreding wordt een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) gevraagd. Referenties zullen worden ingewonnen.
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature is alleen toegestaan via onze Recruitmentafdeling Matchpunt. Je kunt ons
bereiken via matchpunt@carinova.nl of telefonisch contact opnemen met Milka Nooij 06-12760975.

