
 

 

 

 

VACATURE 
Verpleegkundige 
       (min 16 – 24 uur p.w.) 
 

Ben jij de betrokken en gedreven collega die wij zoeken, die gepassioneerd werkt voor onze cliënten in 

de thuissituatie? Dan ben jij de collega die bij ons past en nodigen wij je uit om te solliciteren! 
 

 

Wat verwachten wij van jou: 

* je werkt samen met je collega’s en geeft zowel aansturing als coördinering binnen je team; 

* je komt dagelijks over de vloer bij onze cliënten en je verleent de zorg en begeleiding die zij nodig hebben 

volgens de gemaakte afspraken; 

* mee draait in de bereikbaarheidsdiensten;  

* met respect omgaat met de eigen keuzes van de cliënt  en zelfredzaamheid weet te stimuleren.  

 

Wij willen graag met je in gesprek als jij: 

* een MBO  diploma verpleegkundige hebt, bekwaam bent en BIG geregistreerd; 

*  met veel enthousiasme en passie je vak zelfstandig uitoefent en open staat voor nieuwe ontwikkelingen in 

de ouderenzorg; 

* ervaring hebt in de ouderenzorg; 

* een coach kunt zijn voor je collega’s en je inhoud kunt geven aan het signaleren van diverse problematiek; 

* goede communicatieve vaardigheden hebt, een proactieve houding toont en betrokkenheid. 
 

Wij bieden jou: 

* een afwisselende baan in een organisatie die  gedreven is om de zorg in de regio in verschillende vormen 

aan te bieden; 

* een betrokken team van zorgprofessionals; 

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

scholingen; 

* een arbeidscontract voor een jaar, met de intentie om dit om te zetten in een contract voor onbepaalde tijd  

* salaris conform cao VVT schaal 40 

 

Heb je interesse? 
Voor meer informatie kun je bellen met Hennie Holwerda, Hoofd Zorg Thuis. Zij is bereikbaar op  maandag,  

dinsdag en donderdag  via 088-5180200. Direct solliciteren? Stuur dan je sollicitatie mét CV  via de mail naar 

personeelszaken@interzorggroep.nl t.a.v. Hillie Politiek.  
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