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Referentienummer: 2018009
interne en externe vacature 7 februari 2018
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.

Voor de toekomstige somatische verpleegafdeling op Muyserick (Verzorging Huize Elisabeth)
zijn wij op zoek naar een:

Verpleegkundige Somatiek
(dienstverband van gemiddeld 24/28 of 28/36 uur per week)
Jouw taken:
 Je bent verantwoordelijk voor de verzorging, ondersteuning en begeleiden van bewoners die
vanwege lichamelijke aandoening intensieve zorg behoeven;
 Ondersteunt en begeleidt individuele bewoners en diens naaste(n) bij moeilijke processen zoals
stervensbegeleiding, geestelijke en lichamelijke achteruitgang;
 Het uitvoeren van (complexe) voorbehouden verpleegtechnische handelingen;
 Signalering van knelpunten die de voortgang van de dagelijkse werkzaamheden belemmeren en
geeft deze door aan de leidinggevende of lost deze zo nodig zelf op;
 Verstrekken van gerichte informatie aan medische en paramedische behandelaars en uitvoering
geven aan de gestelde richtlijnen en mede toezien op het nakomen van afspraken;
 Je bent verantwoordelijk voor het opstellen en bijstellen van de zorgplannen, het uitvoeren van
adequate administratie en deelname aan MDO;
 Je bent EVV-er van een aantal toegewezen bewoners;
 Wordt ingezet voor de verpleegkundige waarneming binnen Stichting Vughterstede;
 Wordt ingezet ten behoeve van de bedrijfshulpverlening;
 Deelnemen aan commissies.
Jouw profiel en werktijden:
 Je hebt een diploma verpleegkundige niveau 4;
 Certificaat BHV (bedrijfshulpverlening) of bereid deze te behalen;
 Je bent BIG geregistreerd en behoud je bevoegd en bekwaam;
 Je werkt volgens rooster.
Competenties:
 Luisteren;
 Uitdrukkingsvaardigheid zowel mondeling als schriftelijk;
 Samenwerken.
Wij bieden jou:
Arbeidsvoorwaarden conform de CAO-VVT, aangevuld met gunstige secundaire arbeidsvoorwaarden.
Salariëring is volgens FWG 3.0, schaal 45.
Informatie en sollicitatie:
Ben je geïnteresseerd of heb je nog vragen neem dan , vóór 1 maart 2018, contact op met Mirion
Brands (Hoofd Zorg Intramuraal), tel. 073 - 658 11 99. Stuur jouw motivatie en CV naar
sollicitaties@vughterstede.nl.

