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Type

Vacature

Organisatie

Beter Thuis Wonen Thuiszorg

Locatie

Hoofdkantoor

Werkveld

Verpleging & Verzorging en Thuiszorg

Opleidingsniveau

Niveau 4

Arbeidstijd

In overleg

Uren van

16

Uren tot

28

Arbeidsovereenkomst

Bepaalde tijd met uitzicht op vast

CAO

Verpleging & Verzorging en Thuiszorg

Functie(s)

Vakantiewerk Verpleegkundige niveau 4
Verpleegkundige
Verpleegkundige 4/6
Verpleegkundige in de wijk
Verpleegkundige niveau 4

Publicatiedatum

02-06-2020

Ingangsdatum

Zo spoedig mogelijk

Reageer voor

30-06-2020

Nummer

50944

Over de locatie
Hoofdkantoor

Functieomschrijving
Werk doen waar je hart ligt, met collega’s die net zo bevlogen zijn als jij. Een betrokken organisatie die enthousiasme
omarmt en eigen initiatief op handen draagt. Zo leuk kan zorg zijn! Bij Beter Thuis Wonen leveren we de zorg met aandacht
en plezier en heel graag samen met jou!

Wie zoeken wij
Wij zoeken een enthousiast, gemotiveerd persoon die sterk in zijn of haar schoenen staat. Samenwerken en het leveren van
kwaliteit staan voor jou centraal. Net als onze andere medewerkers ben je collegiaal, cliëntgericht en in het bezit van een
goed ontwikkeld probleemoplossend vermogen. Omdat je werkt met mensen ben je integer en heb je een groot
verantwoordelijkheidsgevoel. Zowel richting de mens als naar de omgeving.

Jouw werkplek

Beter Thuis Wonen zet zich in voor een persoonlijke zorgverlening die precies aansluit op de behoefte van de cliënt. Dit
doen we door middel van het werken met vaste en kleine teams van zorgverleners. Samen met jouw collega’s zorg je ervoor
dat er met aandacht en plezier de beste zorg geleverd wordt aan cliënten. Wanneer je werkt bij Beter Thuis Wonen, tref je
binnen de teams een mix van mensen met verschillende leeftijden, achtergronden, competenties en leerdoelen. In dit team
werk je aan jouw ontwikkeling door je vakkennis op peil te houden, cursussen te volgen en te leren van en mèt je collega’s
en leidinggevende. Ook stagiaires kunnen een belangrijk deel uitmaken van je team.

Functie eisen
Als Verpleegkundige verricht je verpleegtechnische handelingen, observeer en registreer je wijzigingen in de
gezondheidstoestand. Tevens behoort het coördineren van de zorgverlening tot jouw taken. Jouw taken verschillen uiteraard
per cliënt.
Functie eisen:
Je bent in het bezit van een diploma MBO Verpleegkunde;
Je bent vakbekwaam en je verpleegtechnische handelingen zijn niet langer dan vijf jaar geleden getoetst, dit kun je
aantonen;
Je hebt affiniteit met de doelgroep en je bent flexibel inzetbaar;
Je bent in het bezit van een rijbewijs en beschikt over eigen vervoer;
Je bent beschikbaar voor alle diensten (ochtend, middag, avond, en weekend diensten).

Inschaling
FWG 45

Bijzonderheden
Wij bieden:
Een uitdagende functie voor minimaal 16 uur voor een eerste periode van 6 maanden met de intentie om, om te zetten naar
een vast dienstverband. Beter Thuis Wonen biedt naast een passend salaris conform de CAO VVT (FWG 45) een
uitstekend pakket secundaire arbeidsvoorwaarden waaronder een eindejaarsuitkering, reiskostenvergoeding woon- en
werkverkeer en waar mogelijk flexibele werkdagen.

Ben je geïnteresseerd?
Dan zien wij graag je sollicitatie tegemoet via deze link
https://safebrowse.zorgselect.nl/r?url=https://www.werkenbijbeterthuiswonen.nl/verpleegkundige/verpleegkundige

