
 

 

 

VACATURE: Wijkverpleegkundige (32) 

                              

Ben jij de zorgzame en gedreven collega die wij zoeken, die met aandacht samen met 

ons gelooft in goede zorg voor onze cliënten?  

Je baan bij ons ziet er zo uit: 

* je bent de spil in de (wijk)zorg en vertegenwoordigt Interzorg groep in zorg gerelateerde externe 
contacten 

* je indiceert en coördineert de zorg van cliënten  
* je hebt kennis van de wijkzorg en sociale kaart en weet dit toe te passen in de praktijk 
* je geeft sturing en coaching aan je collega’s  verpleegkundigen en verzorgenden IG 
* je bent het aanspreekpunt voor het team in de dagelijkse zorgverlening 
* van de 32 uren werk je ook deels op route in het werkgebied Holwert-Stiens 
 

Wij willen graag met je in gesprek als jij: 

* een HBO diploma verpleegkundige hebt en BIG geregistreerd bent 
* ervaring hebt  in  intramurale of extramurale zorg  
* met veel enthousiasme en bevlogenheid  je vak uitoefent, initiatief neemt en goed kunt netwerken 
* leiderschap toont en open staat voor nieuwe ontwikkelingen 
 
Wij bieden jou dan: 

*  een afwisselende baan binnen een organisatie die meerdere soorten van zorg kan bieden 

* een betrokken team met zorgspecials 

* de mogelijkheid om je kennis en vaardigheden up to date houden met E-learning en het volgen van 

scholingen waaronder indicering 

* een dienstverband voor een jaar,  bij gebleken geschiktheid een contract voor onbepaalde tijd 

* salaris conform de cao VVT schaal 50 (min € 2468,58 / max € 3582,26) 

 

Heb je interesse? 

Stuur dan vóór 31 maart 2020 je sollicitatie mét CV naar Hillie Politiek afd. P&O 

via de mail naar hfpolitiek@interzorggroep.nl  

Voor informatie over de functie kun je bellen met Hennie Holwerda, hoofd Zorg 

Thuis via tel.nr. 088-5180200 

 

De sollicitatiegesprekken staan gepland voor donderdag 9 april 2020 

Bij gelijke geschiktheid gaat onze voorkeur uit naar een interne kandidaat. 
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