MBO-VERPLEEGKUNDIGE-TEAM LANDREBEN, LOCATIE
SCHOLTENHOF

Type

Vacature

Organisatie

Zorgfederatie Oldenzaal

Locatie

Stichting Zorgfederatie Oldenzaal, locatie Scholtenhof

Werkveld

Verpleging & Verzorging en Thuiszorg

Opleidingsniveau

Niveau 4

Arbeidstijd

Part time

Uren van

24

Uren tot

32

Arbeidsovereenkomst

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

CAO

Verpleging & Verzorging en Thuiszorg

Externe url

Bekijk

Informatie verkrijgen bij

Leidinggevende woon-/leefgebied Scholtenhof Alex Sijtsma,
telefoonnummer: 0541-513433.

Functie(s)

Verpleegkundige

Publicatiedatum

23-10-2020

Ingangsdatum

1 januari 2021

Reageer voor

31-01-2021

Nummer

55587

Over de locatie
Stichting Zorgfederatie Oldenzaal, locatie Scholtenhof

Functieomschrijving
Wat ga je doen?
Je wordt teamlid van een klein zelforganiserend team die persoonlijke en professionele begeleiding en zorg op maat
verleent aan onze cliënten. Je hebt een belangrijke rol bij de organisatie van de (individuele) clientenzorg en de
zorginhoudelijke ondersteuning van je team. Jouw team bestaat verder uit Verzorgenden IG, Helpenden en
Woonassistenten. Je biedt, met je team, adequate verzorging, verpleging en begeleiding voor onze cliënten.
Je verricht je werkzaamheden vanuit de vragen, wensen en mogelijkheden van de cliënt. Vervolgens plan, coördineer en
evalueer je de zorg van onze cliënten en daarbij stem je af met mantelzorg en familieleden. Je signaleert en meldt
veranderingen in de cliëntsituatie in ons elektronisch cliëntdossier. Daarnaast lever je een bijdrage aan de
kwaliteitsontwikkeling en de deskundigheidsbevordering van collega's. Je geeft ondersteuning en advies bij verpleegkundige
vragen.
Door je persoonlijke aandacht zorg je voor een glimlach op het gezicht van onze cliënten!

Functie eisen
Wat verwachten wij van jou?
Je bent in het bezit van een MBO Verpleegkundige diploma met ruime ervaring in de ouderenzorg en bent BIGgeregistreerd;

Je hebt een overstijgende blik en beschikt over een goed organiserend vermogen;
Je kunt goed reflecteren en vervolgens actie ondernemen om jouw werkzaamheden en die van je team te verbeteren;
Je kunt goed samenwerken en zowel cliënten als teamleden stimuleren;
Je beschikt over goede sociale en communicatieve vaardigheden;
Je hebt kennis van verschillende psychogeriatrische ziektebeelden en bent bereid om je hierin te blijven verdiepen.

Inschaling
Salaris conform CAO VVT FWG 45.

Bijzonderheden
Solliciteer rechtstreeks op onze eigen website door hier te klikken.

