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Over de locatie
Verpleeghuis Heemhof (Atlant)

Functieomschrijving
Zorg jij elke dag weer voor een glimlach op het gezicht van onze bewoners? Waarbij je in communicatie en in verbinding
met elkaar samenwerkt in een omgeving waar ruimte is om jezelf te ontplooien? Verpleeghuis de Heemhof zoekt een:
Verpleegkundige
24 -28 uur
Dementie, specialistische zorg en dagbehandeling
Dementie is een van de specialismen van Atlant. Naast onze andere locaties biedt de Heemhof woonruimte, zorg en
behandeling aan bewoners die ermee te kampen hebben. Daarnaast vangen wij mensen met een dementie op in onze
dagbesteding, zodat partners/mantelzorgers er niet elke dag alleen voor staan.
“Ik hoorde van bewoners dat ze slecht sliepen en heb dit verder onderzocht. Het is fijn dat je daar binnen Atlant de
tijd en het vertrouwen voor krijgt. Ik vind het leuk dat ik de mensen aan het denken heb gezet, want er wordt nu ook
naar het gebruik van hoofdkussens op andere Atlant locaties gekeken.”
Alice Klopman (verpleegkundige bij Atlant)
Kom jij ons team versterken
Het werken op onze afdelingen Aster en Crocus is heel afwisselend. Bij ons is het dynamisch, iedere dag is anders. Soms is
het rennen en vliegen, de andere keer kan je rustig op kantoor de administratieve werkzaamheden afronden of met een
bewoner een kop koffie drinken. Ons team bestaat uit verzorgenden, verpleegkundigen en medewerkers welzijn en
activiteiten.
De dynamiek op onze afdeling waar we 24 uur per dag intensieve zorg verlenen gericht op onze bewoners met dementie
(psychogeriatrie) vraagt om een flexibele houding en aanpassingsvermogen. Best een uitdaging, maar we willen natuurlijk
de beste zorg blijven bieden! Dit doen we samen met de bewoner. Hier groeien we van als team en als individuele
medewerkers. De organisatie ondersteunt ons in die groei; er is ruimte om fouten te maken, als we er maar van leren!
Kom jij met jouw talent ook bijdragen aan de uitdagingen die nog voor ons liggen?
Wat ga je doen

Als verpleegkundige bied je zorg en verpleging in de woonsituatie van de bewoners. Je bent zichtbaar voor onze bewoners
en maakt steeds de afweging wat je voor hen kunt betekenen. Als verpleegkundige heb je een kritische blik, neem je het
voortouw in kwaliteitsverbeteringen en hecht je veel waarde aan het naleven van protocollen. Je hebt hierin een
voorbeeldfunctie. Daarnaast kun je klinisch redeneren, werk je multi disciplinair samen en houd je je ook bezig met EVVtaken. Hoewel de zorg en het welzijn essentieel zijn, vragen we van jou ook juist een actieve houding in de begeleiding.
Jouw kennis en energie zet je, naast de individuele begeleiding, ook in bij het begeleiden van een groep bij de dagelijkse
activiteiten. Mét jouw collega’s ga je die uitdaging aan en vier je samen de (kleine) successen. Jouw kennis en energie zet
je, naast de individuele begeleiding, ook in bij het begeleiden van een groep bij de dagelijkse activiteiten.

Functie eisen
Wat neem jij mee?
Allereerst een diploma verpleegkundige (niveau 4) neem je ook nog ervaring mee uit de ouderenzorg? Nog beter, al is dit
geen harde eis. Verder:
• Houd je van mensen;
• Kan je goed overzicht houden en rust bewaren;
• Weet je snel te schakelen en alles in goede banen te leiden;
• Ben je bereid om onregelmatige diensten te draaien en om in het weekeinde te werken;
• Ben je gewend om in mogelijkheden te denken en wil je je graag verder ontwikkelen;
• Heb je een onbevooroordeelde blik en affiniteit met de doelgroep;
• Weet jij elkaars kennis en talenten te benutten;
• Sta je stevig in je schoenen, en denk je graag mee in ontwikkelingen.

Inschaling
Wat mag je van ons verwachten
We bieden jou een kans bij een werkgever die voor Topcare gaat.
Verder:
• De mogelijkheid om parttime te werken;
• De mogelijkheid van een vast dienstverband;
• Ruimte om jezelf te ontplooien en jezelf te zijn;
• Een goed bruto maandsalaris van maximaal €3.264,29 (CAO VVT FWG 45) op basis van een 36- urige werkweek.;
• Aandacht voor persoonlijke ontwikkeling;
• Enthousiaste en betrokken collega’s;
• Werken bij een werkgever die aandacht heeft voor vitaliteit.

Bijzonderheden
Wil jij verder?
Stuur dan je actuele cv en korte motivatie in via de knop “Solliciteren” of via de link;
https://safebrowse.zorgselect.nl/r?url=https://www.atlant.nl/vacature/verpleegkundige-pg/. Solliciteer je liever via WhatsApp?
App dan met 1 van onze recruiters. Het kunnen overleggen van een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is een
voorwaarde voor indiensttreding.
Vast al nieuwsgierig geworden naar Atlant als organisatie? Kijk dan hier.
Heb je nog vragen?
Bel of app dan naar Wendela de Visser (recruiter) op 06 22 06 25 08.
We horen graag jouw verhaal!

