Achter iedere voordeur schuilt een ander verhaal. Wanneer je werkt in de thuiszorg is geen dag
hetzelfde. Dit komt mede doordat de complexiteit steeds meer toe neemt in de wijk. Als
verpleegkundige bij Thuiszorg Samen Gezond (SG) ben jij gericht op de zorg van de toekomst waar
pionieren met innovatie en digitaliseren van belang zijn. Ben jij een echte team-player en houd jij
ervan om verantwoordelijk op je te nemen en heb jij oog voor het totaal plaatje rondom je zorgvrager
dan ben JIJ wie Wij zoeken!
Wat krijg je van ons?
We bieden je een uitdagende positie binnen een organisatie die de ambitie heeft de beste zorg van
o.a. Regio Liemers te bieden. Dan bieden wij JOU dit:









Een jaarcontract (parttime of fulltime) met uitzicht op een vast contract;
Salaris FWG 45 max. van € 3264,- bruto op basis van een fulltime dienstverband;
Uitstekende pensioenregeling;
Eindejaarsuitkering 8,33% van het bruto jaarinkomen;
Scholingsmogelijkheden;
Reiskostenvergoeding;
Auto van de zaak;
Ipad en telefoon.

Wie ben jij?








Je bent (minimaal) in het bezit van een diploma verpleegkundige niveau 4;
Je bent zelfstandig, stressbestendig, klantgericht, tactvol en integer;
Parttime of fulltime inzetbaar;
Je kunt je goed inleven in anderen en bezit goede communicatieve vaardigheden;
Zorgdossiers, zorgplannen en de iPad kennen voor jou geen geheimen;
Je draagt met enthousiasme je kennis over aan onze leerlingen en stagiaires;
Ervaring in de thuiszorg en/of ouderenzorg is mooi meegenomen.

Waar ga je werken?
Als mbo verpleegkundige in de wijk ben je samen met je collega's verantwoordelijk voor de zorg van
de zorgvrager. Je bent gericht op de dagelijkse zorgvraag en sluit aan op de wensen en behoefte van
de zorgvrager.
Naast het verrichten van verpleegkundige handelingen heb je een signalerende en coördinerende
functie en onderhoud je contacten met alle betrokken partijen zoals familie, mantelzorger en alle
andere disciplines. Je bent flexibel inzetbaar en krijgt hier veel voor terug. Je hebt recht op een vaste
vrije dag in de week en je rooster is in overleg met jou en het team.
Enthousiast?
Solliciteer direct online! Wil je een dagje meelopen als verpleegkundige in de wijk of heb je een vraag
over de vacature? Neem dan contact op met Jacqueline Ouwerkerk via 06- 19 18 22 10 of mail naar
j.ouwerkerk@thuiszorgsg.nl.
Heb je vragen? Bel gerust of stel je vraag via e-mail of WhatsApp.
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

