Vacature verpleegkundige
Wij zoeken een enthousiaste verpleegkundige HBO/MBO (4/5)
Per december zijn wij voor een kleinschalige ambulante woonlocatie op zoek naar een
verpleegkundige HBO, MBO (4/5), voor 28 tot 36 uur. De 14 bewoners van deze locatie zijn ouderen
waarbij sprake is van somatische klachten in combinatie met LVG en/of psychiatrische problematiek.
De organisatie
TALENT is een zorgbureau dat zich richt op de talenten van mensen! Wij bieden begeleiding binnen
de Jeugdzorg, WMO en WLZ. TALENT onderscheidt zich door een oplossingsgericht aanbod.
Oplossingsgericht werken heeft veel te bieden. Het geeft erkenning en waardering aan het Talent,
focust op oplossingen en minder op problemen, schept optimisme, hoop en een positief
toekomstperspectief voor het Talent en zijn/haar omgeving.
Functie omschrijving
De hoofdtaken van de verpleegkundige zijn:










Je bent verantwoordelijk voor de coördinatie van zorg(processen) en het optimaliseren van
de kwaliteit van zorg;
Je werkt deels mee in de dagelijkse zorgverlening en verricht verpleeg-/ medisch technische
handelingen;
Je bent verantwoordelijk voor het bewaken en zo nodig bijstellen van zorg en indicaties van
de cliënt; vaststellen van de zorgbehoefte en indien nodig aanpassen
Je adviseert en coacht collega teamleden over (complexe) zorgvragen in meervoudige
zorgsituaties en geeft behandeling- en verpleegkundige instructies;
Je hebt een signalerende, ontwikkelende, adviserende en anticiperende rol ten aanzien van
de evaluatie van protocollen, procedures en ontwikkelingen in het team
Onderhouden van interne en externe contacten betreffende het zorgproces aan de bewoner;
Uitvoeren van coördinerende taken met name in hoog complexe zorg.
Het inzetten van interventies in mogelijke acute crisissituaties of bij persoonlijk letsel
Coaching van de vakinhoudelijke ontwikkeling voor de verpleegkundige zorg in het team;

Wij vragen
Algemene kenmerken







Je bent in het bezit van een mbo diploma verpleegkundige niveau 4 of hbo diploma
verpleegkundige niveau 5;
Je bent BIG-geregistreerd
Affiniteit en ervaring in het werken met de doelgroep
Je bent een kartrekker, die de uitdaging ziet in opzetten van een nieuwe locatie
Integriteit en betrouwbaarheid is vereist met betrekking tot de kennis van zeer
vertrouwelijke cliëntgegevens
Je bent in het bezit van een geldig rijbewijs B en een eigen auto

Persoonlijke kenmerken
Wij zijn op zoek naar een enthousiaste kartrekker die de uitdaging ziet in het opstarten van de
locatie. Een persoon die affiniteit en ervaring heeft met de omschreven doelgroep.
We zoeken iemand die kennis heeft van de verpleeg technische en medische kant alsook creatief is in
de invulling van de dagdagelijkse begeleiding van de bewoners. Waarbij participatie , meedoen in de
maatschappij hoog in het vaandel staat. We zoeken een persoon die gericht is op het vinden van
oplossingen. Een persoon die samen met ons de insteek heeft om de talenten van de doelgroep in te
zetten als kracht in het welzijn en het behouden van autonomie. Hierbij is een persoonsgerichte, een
actieve houding en het denken in mogelijkheden een pre. Verder ben je flexibel en initiatiefrijk ,
innovatief, op zowel praktisch gebied alsook inhoudelijk. Tot slot kun je goed in teamverband werken
en beschik je over goede communicatieve- en sociale vaardigheden jegens collega’s alsook familie en
externe betrokkenen van de bewoners.
Werktijden
Flexibel conform rooster.
Salaris
Een marktconform salaris o.b.v. opleidingsniveau en werkervaring.
Solliciteren
Heb je belangstelling voor deze vacature? Solliciteer dan door jouw CV en motivatiebrief voor 30
januari 2019 te mailen naar PenO@talentonline.nl o.v.v. vacaturenummer 201905.

