VERPLEEGKUNDIGEN HIC

Type

Werkplein

Intern nummer

07.34/1.40 – 0380 EBS/dsr

Organisatie

Mediant, geestelijke gezondheidszorg

Locatie

Mediant GGZ, Gewoon Goede Zorg in Twente

Werkveld

Geestelijke gezondheidszorg

Opleidingsniveau

Mbo

Arbeidstijd

In overleg

Uren van

24

Uren tot

36

Arbeidsovereenkomst

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

CAO

Geestelijke Gezondheidszorg

Informatie verkrijgen bij

Alberte Feijer, teammanager, telefoonnummer 053-4755228 of via e-mail
a.feijer@mediant.nl.

Functie(s)

Verpleegkundige
Verpleegkundige niveau 4
Verpleegkundige niveau 5

Publicatiedatum

06-03-2020

Ingangsdatum

In overleg

Reageer voor

31-07-2020

Nummer

51878

Over de locatie
Mediant GGZ, Gewoon Goede Zorg in Twente

Functieomschrijving
Wil jij samenwerken met bevlogen collega’s op onze High Intensive Care unit (HIC)? Kies dan voor de Helmer Es! Wij
zoeken:

VERPLEEGKUNDIGEN
uren in overleg
Wie we zijn
Mediant is een ggz organisatie in de regio Twente met ca. 1000 medewerkers. We zijn een lijnorganisatie met duaal
management op alle stuurlagen, waardoor bedrijfsvoering en behandelinhoud hand in hand gaan. Onze cultuur is informeel,
de lijnen zijn kort en een collega om mee te sparren is zo gevonden. We zijn open, nuchter, weten van aanpakken en richten
ons vooral op waar we voor zijn: het verlenen van Gewoon Goede Zorg!

Wat ga jij doen?
Op de Helmer Es, onze kliniek voor crisisinterventie, werken we vanuit een cliëntgerichte en persoonlijke aanpak, met als
doel de cliënt weer regie te laten krijgen over zijn eigen leven. We geven aandacht en openheid aan wat een crisis en
opname betekent voor iemand. We werken preventief en de-escalerend, met een gastvrije en cliëntvriendelijke
basishouding. Door klinisch en ambulant intensief samen te werken kunnen wij de beste ondersteuning bieden aan onze
cliënten. In het team is de sfeer goed en wordt er hard gewerkt. Het is een hectische omgeving met niet planbare zorg. Dat
betekent dat geen dag hetzelfde is. Wij vinden het belangrijk dat er continu aandacht is voor hoe we werken en dat iedereen
bijdraagt aan ontwikkeling. Je bent actief betrokken bij de cliënt en zijn/haar (herstel)proces. Je gaat met de cliënt aan het
werk om hen crisisvaardigheden aan te leren om ziektebesef en ziekte-inzicht te ontwikkelen. Je stelt samen met de cliënt
een signaleringsplan op en aan de hand daarvan observeer, signaleer en pas je interventies toe. Hierbij werk je
multidisciplinair samen.

Functie eisen
Jij hebt
MBO-V of HBO-V diploma, enige jaren werkervaring in de GGZ is een pré
een geldige BIG registratie
ervaring met de-escalerende interventies en weet deze toe te passen op een natuurlijke manier is een pré.
Jij bent
een actief persoon die rust kan brengen in hectische situaties
makkelijk in contact, empathisch, verbindend
doortastend, actief, gestructureerd
creatief in je aanpak met een nuchtere insteek
analytisch
open en toegankelijk met een professionele afstand.

Inschaling
Wat krijg je ervoor terug
Werken in een multidisciplinair team, met respect voor ieders expertise en inbreng
Een prettige werkomgeving in een financieel gezonde organisatie
Deelname aan geaccrediteerde refereerbijeenkomsten, waar actuele ontwikkelingen in de zorg aan bod komen.
Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd, duur 1 jaar, mogelijkheid tot verlenging
Salaris tussen € 1.898 en € 3.229 bij een fulltime dienstverband (FWG 45-cao GGZ).

Bijzonderheden
Solliciteren
Dit kan via www.zorgselect.nl of per email via vacatures@mediant.nl.
Wil je eerst meer weten, neem dan contact op met Alberte Feijer, teammanager, telefoonnummer 053-4755228 of via e-mail
a.feijer@mediant.nl.
Een dagdeel meelopen met een verpleegkundige van de Helmer-Es behoort tot de mogelijkheden.

Volg ons!
Als je nieuwsgierig bent geworden naar Mediant en haar medewerkers, kijk dan vooral eens op onze website,
www.mediant.nl of volg ons op social media!

Wij kijken uit naar jou!

