Referentienummer: 2017007
externe vacature
Stichting Vughterstede is een dynamische organisatie die aan voornamelijk ouderen zorg, begeleiding
en diensten levert in een tweetal moderne en ruim opgezette woonzorgcentra voor ouderen, te weten:
woonzorgcentrum Theresia en Huize Elisabeth. Daarnaast levert Stichting Vughterstede o.a. thuiszorg,
huishoudelijke hulp, tafeltje-dekje en personenalarmering. Stichting Vughterstede werkt nauw samen
met Stichting Mariënhoven, de verhuurder van seniorenwoningen nabij WZC Theresia en Huize Elisabeth. Meer dan driehonderdvijftig betaalde medewerkers en een groot aantal vrijwilligers zetten zich
dagelijks in voor persoonsgerichte zorg: in onderling overleg worden arrangementen ‘op maat’ samengesteld.
Wij zijn op zoek naar een:
Wijkverpleegkundige nieuwe stijl (niveau 5)
Wil je graag werken in de thuiszorg en vind je het een uitdaging om invulling te gaan geven aan de
functie wijkverpleegkundige nieuwe stijl, reageer dan! Wij zijn op zoek naar een enthousiaste wijkverpleegkundige, die samen met ons de ontwikkelingen omtrent deze functie vorm wil gaan geven.
Jouw taken:
- Operationeel leidinggeven aan het team en adviseren bij de dagelijkse uitvoering van hun zorginhoudelijke taken, coachende rol richting de medewerkers;
- Kwanitatieve en kwalitatieve problemen signaleren in de personele bezetting en actie ondernemen
binnen de gestelde kaders kan daarbij terugvallen op het manager Thuiszorg;
- Medewerkers aanspreken op het functioneren en onder verantwoording van het manager
Thuiszorg functioneringsgesprekken voeren;
- In staat zijn medewerkers te begeleiden, te stimuleren en eventueel te coachen naar een hoger functieniveau. Je werkt in een team wat volop in beweging is;
- Je bent verantwoordelijke voor het opstellen van zorgleefplannen.
- Je voert je werk uit aan de hand van het zorgleefplan dat samen met de cliënt is opgesteld;
- Je zoekt samen met de cliënt en zijn of haar netwerk naar de beste oplossingen om zo lang mogelijk
(zorg)onafhankelijk thuis te wonen;
- Je richt je op de zelfredzaamheid van de cliënt, ontzorgen en kwaliteit van leven;
- Je neemt initiatief in de uitvoering van het zorgproces;
- Je werkt samen met samenwerkingspartners in de wijk;
- Samen met je collega’s ben je verantwoordelijk voor de kwaliteit van zorg;
- Intermediaire rol tussen de medische en de verzorgende discipline;
- Neemt deel aan zorgleefplanbesprekingen waarvoor interventies plaatsvinden;
- Je levert een bijdrage aan de organisatiecultuur en de ontwikkeling van het zorgproces;
- Je begeleidt leerlingen, stagiaires en medewerkers in hun werk- en leerproces;
- Je bent mede verantwoordelijk voor het uitvoeren van het GVP-plan;
- Je stelt de verpleegkundige indicatie in het kader van de zorgverzekeringswet.
Jouw profiel:
- Diploma HBO-Verpleegkunde, minimaal 3 jaar ervaring in een wijkverpleegkundige functie
- In bezit van rijbewijs en auto. Je bent flexibel en collegiaal, je bent een motivator;
- Je bent ondernemend en vooruitdenkend, je toont optimale betrokkenheid en verantwoordelijkheid;
- Goede communicatieve eigenschappen zowel in woord als geschrift en overtuigingskracht;
- Een grote mate van zelfstandigheid, integriteit, stressbestendigheid en humor.
Wij bieden jou:
Arbeidsvoorwaarden conform de CAO-VVT, aangevuld met gunstige secundaire arbeidsvoorwaarden.
Salariëring is volgens FWG 3.0, schaal 50.
Omvang dienstverband:
Gemiddeld 24--32 uur per week.
Informatie en sollicitatie
Ben je geïnteresseerd of heb je nog vragen neem dan contact op met
Peter van de Wijdeven (Manager Thuiszorg), Tel. 06 – 06-16067558. Stuur uw motivatiebrief naar
Stichting Vughterstede, t.a.v. de dienst P.O&O, Molenrijnselaan 48, 5262 TN Vught. E-mailen kan ook:
sollicitaties@vughterstede.nl.

