Flex - verpleegkundige (0-32 uur per week)
Informatie
Plaats

Helmond

Salarisindicatie

Maximaal €3225

Dienstverband

Tijdelijk

Soort vacature

Regulier

Uren

0 - 32 uur

Publicatiedatum

06-10-2020

Werk- en denkniveau

HBO,MBO

Sluitingsdatum

31-12-2020

Schaal

Schaal 45

Vacature Tekst

Flex - verpleegkundige talenten gezocht!
0 tot 32 uur per week

Het Flexbureau zorgt voor flexibele inzet van verpleegkundigen. Wij zijn op zoek naar MBO-V en HBO-V verpleegkundigen, die
afwisselende diensten willen draaien op minimaal drie verpleegafdelingen.
Je bent TOP, een Talent Op Pad: je houdt van flexibiliteit en vrijheid. Na je inwerkperiode ben je in staat om verantwoordelijke
diensten te draaien. Wij bieden je een contract van minimaal een jaar, voor 28 uur per week of minder. Wil je meer dan 28 uur
werken, dan zijn daarvoor ook mogelijkheden. Bij goed functioneren bestaat de mogelijkheid tot een contract voor onbepaalde
tijd. Een 0-uren contract als oproeper is ook mogelijk.

Topper, dit is jouw profiel
·
·
·
·
·
·
·

Je
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Je
Je
Je
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bent MBO-V of HBO-V verpleegkundige (vierdejaars studenten mogen ook reageren) en je hebt ziekenhuiservaring.
bent communicatief vaardig en je weet van aanpakken.
past je makkelijk aan en staat je mannetje.
houdt van flexibiliteit en bepaalt graag zelf wanneer je werkt.
kijkt over grenzen heen en je ziet wat verbeterpunten op een afdeling zijn.
kunt zelfstandig werken, maar je past ook goed in een team.
denkt graag mee over de ontwikkeling van het Flexbureau.

Topper, je hebt veel vrijheid
Als Topper heb je veel vrijheid. Je geeft zelf aan wanneer je beschikbaar bent. Je weekrooster ontvang je vier weken vooraf. We
vragen je een weekend per maand beschikbaar te zijn. Je zorgt voor kortdurende vervanging, of je werkt een aantal maanden op
een afdeling, bijvoorbeeld ter vervanging bij zwangerschapsverlof. Ook als je nog niet precies weet bij welk specialisme je
toekomst ligt, kun je als Topper aan de slag. We kunnen samen kijken waar je het beste past en wat er voor nodig is om je daar
te krijgen.

Wie zijn wij?
Het Flexbureau zorgt voor de flexibele inzet van verpleegkundigen in de kliniek. Je kunt ons zien als het interne uitzendbureau
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van het Elkerliek. Wij zorgen voor de match tussen vraag en aanbod van verpleegkundigen binnen verschillende
verpleegafdelingen. Werk je voor het Flexbureau, dan beschik je over extra kwaliteiten: je hebt aanpassingsvermogen, kunt snel
hoofd- van bijzaken scheiden en je hebt een grote dosis zelfstandigheid. Kies je voor het Flexbureau, dan is dat een hele mooie
stap in je carrière.

Wij bieden jou
·
·
·
·
·
·

Afwisselend werk in teams waar je blij van wordt.
Een jaarcontract met de intentie om te zetten naar een contract voor onbepaalde tijd.
Een pakket arbeidsvoorwaarden volgens de CAO ziekenhuizen.
Een salaris conform functiegroep 45. De hoogte van het salaris is afhankelijk van opleiding en ervaring en bedraagt
maximaal € 3.225,- bruto per maand op fulltime basis (36 uur).
Je kunt onbeperkt gebruik maken van de online leerlijn “GoodHabitz”, toegang tot meer dan 100 online trainingen, die
je thuis kunt volgen op een moment wanneer het jou uitkomt. Denk aan trainingen zoals: Persoonlijke kracht, Veiligheid
en gezondheid, maar ook “Digitale vaardigheden”.
naast een vaste eindejaarsuitkering, kent het Elkerliek flexibele secundaire arbeidsvoorwaarden zoals een fiets en PC
plan en we hebben een actieve personeelsvereniging die veel organiseert.

Enthousiast geworden?
Ben je enthousiast geworden én matchen je wensen en profiel met deze functie? Dan ontvangen we graag je sollicitatie graag via
www.werkenbijelkerliek.nl en willen we met je kennismaken. Je kunt je sollicitatie richten aan Peggie van der Horst, coördinator
Flexbureau. Wij nemen dan zsm contact met je op om een kennismakingsgesprek met je in te plannen.

Toch nog inhoudelijke vragen?
Neem dan ook contact op met het Flexbureau, via tel.nr. 0492-597818.

Meer weten over (andere) mogelijkheden voor jou in het Elkerliek?
Stel gerust je vraag via WhatsApp aan Ellen Verheijen, onze corporate recruiter (06-11449655).

Ben je nog niet in dienst van het Elkerliek? Dan maakt een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) screening onderdeel uit van de
selectieprocedure.

Wij gaan deze vacature zelf invullen, zonder tussenkomst of bemiddeling van een intermediair. Mocht je toch nog vragen hebben
als intermediair, ons zeer vriendelijk verzoek; neem dan contact op met Ellen en níet met de afdelingsmanager.

Contact Informatie
Contactpersoon sollicitatie

Contactpersoon vacature

Naam

Ellen Verheijen

Naam

Peggie van der HorstVerschuuren

Functie

corporate recruiter

Functie

coördinator flexbureau

Telefoon

06-11449655

Telefoon

0492-597819
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E-mail
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everheijen@elkerliek.nl

E-mail

pverschuuren@elkerliek.nl
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