Specialist
Ouderengeneeskunde
16 - 24 uur per week
(in totaal 1,1 fte)

In onze drie woonzorgcentra bieden wij aan
vijftig cliënten zorg met behandeling, zowel
somatisch als psychogeriatrisch en aan
honderd cliënten zorg zonder behandeling.
Wij hebben een verpleegkundige niveau 5
en een casemanager dementie in dienst.
Ook is er een Verpleegkundige en
Verzorgende Adviesraad (VVAR) en zijn er
diverse aandachtsvelders.

Aangrenzend aan woonzorgcentrum
Bloemswaard ligt Dienstencentrum
Elsbroek. Daar zijn diverse eerstelijns
Bent u als specialist ouderengeneeskunde op zorgaanbieders gevestigd, met wie wij
intensief samenwerken.
zoek naar een uitdagende werkomgeving?
Wilt u zich inzetten om onze cliënten zo
aangenaam mogelijk te laten leven? Dan
zijn wij op zoek naar u!
‘HOZO zorgt voor Hillegom bij een zo
zelfstandig en aangenaam mogelijk leven.’
Wij hebben twee vacatures:
Het welbevinden van onze cliënten, met als
- per 1 februari 2019 voor 20 - 24 uur
kernwaarden vrolijkheid, vrijheid en
- per 1 april 2019 voor 16 – 20 uur
veiligheid, staat voorop.

Onze visie

In overleg zijn de uren anders te verdelen.

Wie zijn wij?
HOZO is een organisatie voor ouderenzorg
in Hillegom. Wij leveren zorg in onze drie
moderne woonzorgcentra: Bloemswaard,
Parkwijk en Maronia. Daarnaast bieden wij
thuiszorg en huishoudelijke hulp in de wijk.
Wij hebben ruim 300 medewerkers in dienst
en werken daarnaast met zo’n 150
vrijwilligers.
HOZO is een kleinschalige organisatie.
Dat betekent: korte lijnen, prettige
samenwerking en een positieve sfeer.
Wij besteden veel aandacht aan leren en
ontwikkelen en wij werken met
elektronische cliëntendossiers en
voorschrijfsystemen.

Functie
Na een aantal jaren SO’s te hebben
ingehuurd, willen wij in 2019 starten met
eigen SO’s om de kwaliteit van zorg aan
cliënten met, maar ook zonder behandeling
te vergroten. Hiervoor is een goede
samenwerking met huisartsen, eerstelijns
behandelaars, verzorgenden,
verpleegkundigen en mantelzorgers
noodzakelijk.
HOZO ziet de SO als eindverantwoordelijke
voor de zorg aan cliënten met behandeling
en als meedenker bij beleid en kwaliteit.
Het doel is om naast het
hoofdbehandelaarschap van cliënten met
behandeling ook een consultfunctie te gaan
vervullen voor huisartsen voor intramurale
cliënten zonder behandeling en cliënten in
de wijk.

Onze organisatie is daadkrachtig en
financieel gezond. Dit jaar hebben wij
wederom het gouden PREZO-kwaliteitskeurmerk behaald en uit recent onderzoek
Als SO bij HOZO heeft u de volgende taken:
blijkt dat wij onder onze medewerkers hoog
- eindverantwoordelijke voor de zorg aan
scoren op werkplezier.
somatische en psychogeriatrische
cliënten met behandeling (waaronder
Meer informatie vindt u op onze website:
BOPZ)
www.hozo.nl.

Taken

-

-

regisseur en eindverantwoordelijke van
het multidisciplinaire team
samenwerken met eerstelijns
behandelaars, collega SO, apotheken,
verpleegkundigen en verzorgenden
samenwerken met huisartsen en op
verzoek bijwonen van het gestructureerd
periodiek overleg (GPO)
op consultbasis op verzoek van de
huisartsen advies geven over
behandeling van intra- en extramurale
cliënten zonder behandeling
zo nodig behandeladvies geven aan
huisartsen bij cliënten met een indicatie
eerstelijns verblijf-hoog (ELV-hoog)
contact onderhouden met cliënten en
mantelzorgers
meedenken met en adviseren van het
management over het zorgbeleid en de
kwaliteit van zorg
bijdragen aan
deskundigheidsbevordering
deelnemen aan het VVAR- en kwaliteitsoverleg.

Wij vragen
-

een duidelijke visie op ouderenzorg
ondernemerschap
enthousiaste en motiverende instelling
goede samenwerking en coaching
goede mondelinge en schriftelijke
uitdrukkingsvaardigheid
ervaring met elektronische
cliëntendossiers en voorschrijfsystemen
BIG- en RGS-registratie als SO
verklaring omtrent het gedrag (VOG).

Wij bieden
-

-

een uitdagende functie in een
kleinschalige organisatie met eerstelijns
behandelaars dichtbij
ondersteuning door een collega SO en
verpleegkundige
een baan op doordeweekse dagen; geen
weekend-, avond- en nachtdiensten
scholing binnen het vakgebied
arbeidsvoorwaarden volgens de cao-VVT,
waaronder een eindejaarsuitkering,
goede pensioenvoorziening via PFZW en
collectieve zorgverzekering
salarisschaal FWG 75.

Solliciteren
Bent u enthousiast en aantoonbaar
gekwalificeerd voor deze functie?
Dan ontvangen wij uw sollicitatiebrief en cv
graag zo spoedig mogelijk via hr@hozo.nl.

.

