Ben je gastvrij, ondernemend en staat kwaliteit van zorg
bij jou hoog in het vaandel? Ben jij enthousiast, energiek
en kun je zowel zelfstandig als in teamverband werken?
En ben je op zoek naar een leuke, uitdagende baan?
Stichting Samen Zorgen is op zoek naar nieuwe collega’s!
De werkomgeving
Stichting Samen Zorgen biedt warme zorg voor de meest
kwetsbare ouderen. Zorg die aansluit bij de wensen en mogelijkheden van de cliënt met
betrokkenheid van familie en naasten. Zorg die graag geleverd wordt door gemotiveerde
professionele medewerkers. Stichting Samen Zorgen biedt, vanuit haar locaties Liefkenshoek in
Heteren en De Hoge Hof in Herveld, zorg aan cliënten met somatische en psychogeriatrische
aandoeningen. Daarnaast wordt er vanuit kleinschalige wijkteams (verpleeg)zorg verleend aan
cliënten in de nabije omgeving van de beide locaties.

Voor Woning23 van Liefkenshoek zoeken wij op zoek naar een

Verpleegkundige
(gemiddeld 24 uur per week)
Als verpleegkundige ben je samen met je collega’s verantwoordelijk voor de coördinatie en
continuïteit van zorg. Je hebt een voortrekkersrol in de zorgverlening. Daarnaast voer je
verpleegtechnische handelingen uit en instrueer en begeleid je collega’s. Je hebt intensief contact
met familie en mantelzorgers en je hebt een belangrijke rol bij veranderingen en verbeteringen in de
zorgverlening.
Functie-eisen:
 in het bezit van diploma verpleegkundige niveau 4;
 affiniteit met de ouderenzorg en BIG geregistreerd;
 een sterke persoonlijkheid met overtuigingskracht;
 in staat om een actieve bijdrage te leveren aan de verdere ontwikkeling van SSZ;
 enthousiast, stressbestendig, flexibel en bereid om alle diensten te werken.
 communicatief vaardig, accuraat, integer en sociaal ingesteld.
Wat bieden wij:
Een dienstverband tijdelijk of vast is bespreekbaar. De functie is ingedeeld in FWG 45 van de CAO
VVT. Je komt te werken in een organisatie die sterk in beweging is en die ruimte voor ontplooiing
biedt.
Bij interesse in deze vacature:
Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met Jacqueline Meima, teamleider
PsychoGeriatrie, locatie Liefkenshoek 026-4722214
Reageren:
Hebben we je belangstelling gewekt? Wij zien je schriftelijke sollicitatie met cv graag uiterlijk
15 januari a.s. tegemoet, bij voorkeur per mail: j.meima@stgsamenzorgen.nl of per post:
Stichting Samen Zorgen, ter attentie van Jacqueline Meima, Hyacintenstraat 23, 6666 BR te Heteren.
Stichting Samen Zorgen vraagt standaard referenties op en een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG).

