Wij zijn op zoek naar een

Gespecialiseerd Verpleegkundige
(kwaliteitsverpleegkundige)
Dienstverband 24 - 32 uur

Per 1 januari 2019 zijn wij op zoek naar een bevlogen
Gespecialiseerd Verpleegkundige (niveau 5)
Jouw dag als gespecialiseerd verpleegkundige is nooit hetzelfde! Het ene moment
coach je een team bij het verlenen van complexe zorg, het andere moment geef je een
scholing of ben je in gesprek met familie van een terminale cliënt. Je hebt als
gespecialiseerd verpleegkundige ook een grote rol bij het positioneren van de
verpleegkundigen binnen Vughterstede. Onder andere door voorzitter te zijn van één
van de werkgroepen basisveiligheid, of kartrekker te zijn binnen onze VAR.
Kwaliteitsverbetering staat ook hoog op je agenda. Daarbij hoort het uitvoeren van
audits, of het opstellen van een verbeterplan met de teamleiders. Je bent kortom een
belangrijke schakel in (het verbeteren van ) de kwaliteit van zorg en levert daarmee
een actieve bijdrage aan het leven, wonen en welzijn van de cliënt.
We zoeken iemand met een open houding, een teamspeler met een luisterend oor. Je
doel is ontwikkeling en verbetering tot stand te brengen in de hectiek die soms op de
afdelingen heerst. Naast dat je in het bezit bent van een HBO-V diploma, heb je een
aantal jaar werkervaring in de (ouderen)psychiatrie- en/of (psycho)geriatrische
ouderenzorg. Verder ben je bereid om in de toekomst de opleiding VGG te volgen.
Je komt met twee collega- gespecialiseerd verpleegkundigen te werken in het leukste
ouderenzorgcentra van Vught en omstreken. Wij bieden arbeidsvoorwaarden conform
de CAO-VVT. Dit aangevuld met gunstige secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals o.a.
fietsplan, laptop/tablet project en opleidingsmogelijkheden.
Salariëring is volgens FWG 3.0, schaal 50.
De arbeidsovereenkomst is in eerste instantie voor één jaar, met de mogelijkheid tot
een dienstverband voor onbepaalde tijd.
Informatie en solliciteren
Voor meer informatie over de vacature kun je contact opnemen met Mirion Brands
(Hoofd Zorg Intramuraal), 073-6581199.
Je sollicitatie, onder vermelding van referentienummer 2018033, met jouw
motivatiebrief en CV stuur je per email aan sollicitaties@vughterstede.nl, t.a.v. mw.
Brands. Wij ontvangen jouw sollicitatie graag uiterlijk 11 november 2018. Je ontvangt
altijd een ontvangstbevestiging.

De gesprekken zullen plaatsvinden op 26 november 2018.
Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.

