MBO VERPLEEGKUNDIGE

Type

Vacature

Organisatie

Livio

Locatie

Livio, diverse locaties

Werkveld

Verpleging & Verzorging en Thuiszorg

Opleidingsniveau

Niveau 4

Arbeidstijd

In overleg

Arbeidsovereenkomst

Onbepaalde tijd

Functie(s)

Verpleegkundige niveau 4

Publicatiedatum

05-01-2021

Ingangsdatum

zo spoedig mogelijk

Reageer voor

01-04-2021

Nummer

56918

Over de locatie
Livio, diverse locaties

Functieomschrijving
Beschik je over sterke communicatieve vaardigheden om je goed in te leven in de cliënt? Sta je daarnaast stevig in je
schoenen en handel je proactief? Dan zijn wij op zoek naar jou!
Wat ga je doen?
Als Verpleegkundige verleen je verpleegkundige zorg en lever je een bijdrage aan de zorgplannen voor cliënten ten
behoeve van hun geluk en zelfredzaamheid. Door goed in gesprek te gaan achterhaal je wat de cliënt nodig heeft ter
bevordering van zijn kwaliteit van leven. Je coördineert en bewaakt de uitvoering van de zorgplannen en handelt zelfstandig
de vragen van cliënten en medewerkers af of schakelt indien nodig de hulp in van de HBO Verpleegkundige of externe
partijen. Je werkt in teamverband en maakt onderdeel uit van een professioneel georganiseerd team. Door het doen van
voorstellen en ondersteunen van collega’s bevorder je de kwaliteit van zorg binnen het team.
Waar ga je werken?
Livio is werkzaam binnen Enschede, Haaksbergen en Berkelland. Intramurale teams geven zorg aan cliënten uit
verschillende doelgroepen, waaronder verpleegtehuizen, woonzorgcentra (reguliere zorg en revalidatie) en kleinschalige
woongroepen. De verpleegtehuizen maken onderscheid tussen somatiek, psychogeriatrische zorg (PG), PG jong
dementerenden, geriatrische revalidatiezorg (GRZ) en tijdelijke opname afdeling (TOA). Werk je extramuraal, dan is de wijk
jouw werkomgeving en ben je medeverantwoordelijk voor de kwaliteit van zorg die door het buurtteam wordt geleverd.

Functie eisen
Wat breng je mee?
Passie voor het achterhalen van de zorgvraag en het verlenen van verpleegkundige zorg aan de cliënt;
Betrokkenheid om mee te denken over de ontwikkeling en inrichting van professioneel georganiseerde teams;
Kennis van verpleegkundige zorgvragen en problematiek, relevante wet- en regelgeving en de gezondheidszorg in

het algemeen;
Een positieve houding en samenwerkingsgerichtheid om een aanwinst te zijn voor het team en feedback te
ontvangen en te geven;
Sterke schriftelijke en mondelinge vaardigheden om contact te maken met de cliënt en een bijdrage te leveren aan
zijn zorgplannen.
In praktische zin:
Een afgeronde MBO-opleiding Verpleegkundige niveau 4;
Een geldige BIG-registratie;
Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG);
Een rijbewijs B (indien extramurale zorg).

Inschaling
Wat krijg je?
Een functie waarin je een wezenlijke bijdrage levert aan de kwaliteit van zorg en het geluk van de cliënt;
Gedreven collega’s waarmee je samen onderdeel uitmaakt van een professioneel georganiseerd team dat je verder
mee ontwikkelt;
Salaris van minimaal €2.007,97 en maximaal €3.264,29 op basis van 36 uur, conform CAO VVT FWG 40-45
(inschaling op basis van werkervaring);
Een contract voor onbepaalde tijd;
Onregelmatigheidstoeslagen van 22% tot 60% bovenop je uurloon;
25 vakantiedagen met 35 extra bovenwettelijke uren (op basis van een fulltime dienstverband);
Aantrekkelijke aanvullende arbeidsvoorwaarden, zoals een uitgebreid Meerkeuze Systeem Arbeidsvoorwaarden,
kortingen op zorgverzekeraars, verzekeringen en fitnessabonnementen en nog veel meer;
Een uitstekende pensioenregeling bij PFZW.

Bijzonderheden
Solliciteer en kom bij ons werken!
Ben jij enthousiast over de vacature? Hartstikke leuk! Solliciteer dan hieronder met je CV en motivatiebrief.

