Wijkverpleegkundige
(m/v) (in opleiding)

•
•
•

24 tot 32 uur per week
verdeeld over 4 dagen

•
•

Je hebt kennis van indicatiemethodiek
en bijbehorende wet- en regelgeving;
Je kunt anderen motiveren en je kunt op
een tactvolle manier feedback geven;
Je houdt overzicht en durft in acute,
complexe situaties beslissingen te
nemen;
Je bent digitaal vaardig;
Je bent in bezit van rijbewijs B.

Door verschuiving van taken hebben wij
ruimte voor een wijkverpleegkundige.

Wij bieden:

Ben jij integer en respectvol? Streef je naar
optimale cliënttevredenheid? En zorg jij dat
het zorgproces gesmeerd loopt? Dan maken
we graag kennis met jou!

•
•
•
•
•

Wat ga je doen?

•

•
•

•
•
•

Je bespreekt de zorgvraag met de cliënt
en/of diens mantelzorger(s) en je stelt
een indicatie voor het verlenen van zorg;
Je coördineert het proces van
zorgverlening aan cliënten, samen met
de EVV-er, de coördinator Zorg en de
planner;
Je werkt niet in de uitvoering, een
enkele keer verricht je zelf
verpleegtechnische handelingen;
Je bewaakt en bevordert de kwaliteit
van zorg, bijvoorbeeld door je collega’s
te coachen in het zorgproces;
Je zoekt de verbinding met externe
zorgverleners;

Jouw profiel
•
•

Je bent een enthousiaste en discrete
verpleegkundige met een geldige BIG
registratie;
Je beschikt over HBO werk- en
denkniveau;

•

Dankbare cliënten;
Prettige werksfeer;
Een volledig gedigitaliseerd zorgproces;
Werkrooster volgens kantoortijden;
Volop ruimte voor persoonlijke
ontwikkeling;
Salaris volgens CAO VVT FWG 50, indien
je in bezit bent van een HBO-diploma
Verpleegkunde. Als verpleegkundige
niveau 4 in opleiding tot HBO-V-er start
je in FWG 45;
Een contract voor een jaar met de
intentie dit te verlengen naar een vast
contract.

Informatie
Wil je meer weten over deze functie? Neem
dan contact op met Carina van Dijk,
coördinator Zorg Thuis. Zij is bereikbaar via
telefoonnummer 0252- 576500.

Solliciteren
Graag ontvangen we je sollicitatiebrief met
CV per e-mail via hr@hozo.nl. Je krijgt
binnen een week reactie.
Als je in dienst komt, vragen we je om een
originele Verklaring Omtrent Gedrag (VOG).
De kosten hiervoor krijg je vergoed.

