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Referentienummer: 2017016
interne en externe vacature 13 april 2017
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, tafeltjedekje en personenalarmering. Stichting Vughterstede werkt nauw samen met Stichting Mariënhoven, de verhuurder
van seniorenwoningen nabij WZC Theresia en Huize Elisabeth. Meer dan vierhonderd betaalde medewerkers en
een groot aantal vrijwilligers zetten zich dagelijks in voor persoonsgerichte zorg: in onderling overleg worden
arrangementen ‘op maat’ samengesteld.

Stichting Vughterstede is voor intramurale en extramurale zorg op zoek naar:

Verpleegkundigen
(Diverse dienstverbanden mogelijk)

Uw taken:
-

Uitvoering geven aan de zorgverlening (zowel op lichamelijk-, geestelijk- als sociaal vlak) aan
cliënten zoals deze is vastgesteld in de zorgafspraken.
Het voorbereiden van indicaties vanuit de zorgverzekeringswet(extramuraal).
Coachen van de lagere niveaus in het team
Uitvoeren van verpleegtechnische handelingen zoals wondverzorging, medicijnverstrekking en
toedienen van subcutane- en intramusculaire injecties, verzorgen van catheters.
Signaleren van knelpunten die de voortgang van de dagelijkse werkzaamheden belemmeren en deze
zelf proberen op te lossen of in samenwerking met collega’s.
Verstrekken van gerichte informatie aan eventuele behandelaars en uitvoering geven aan
gestelde richtlijnen.
Verantwoordelijk voor een aantal cliënten, opstellen van de zorgafspraken en cliëntendossier
bijhouden.
Coördinerende taak met betrekking tot de zorg voor de toegewezen cliënten en in dit kader
zorgafspraken maken met cliënt.

Uw profiel:
-

Kennis op het niveau 4 opleidingsstructuur V&V (of soortgelijk).
Certificaat BHV (bedrijfshulpverlening) of bereid deze te behalen
Is BIG geregistreerd. Volgt scholing ten behoeve van BIG-registratie.

Uw werktijden:
-

Volgens rooster.

Wij bieden u
Arbeidsvoorwaarden conform de CAO-VVT, aangevuld met gunstige secundaire arbeidsvoorwaarden.
Salariëring is volgens FWG 3.0, schaal 45.

Informatie en sollicitatie
Bent u geïnteresseerd of heeft u nog vragen neem dan , vóór 2 mei 2017, contact op met Mirion Brands
(Hoofd Zorg Intramuraal) of Peter van de Wijdeven (Hoofd Thuiszorg), tel. 073 - 658 11 99. Stuur jouw
sollicitatie naar Stichting Vughterstede, t.a.v. de dienst P.O&O, Molenrijnselaan 48, 5262 TN Vught. Emailen kan ook: sollicitaties@vughterstede.nl.

