Gespecialiseerd verpleegkundige (Astma/COPD)
Informatie
Plaats

Helmond

Salarisindicatie

Maximaal €3774

Dienstverband

Vast

Soort vacature

Regulier

Uren

20

Publicatiedatum

16-11-2021

Werk- en denkniveau

HBO,MBO

Sluitingsdatum

31-03-2022

Schaal

Schaal 50

Vacature Tekst

Heb je als verpleegkundige affiniteit met begeleiding rondom de astma/copd patiënt, heb je talenten op organisatorisch gebied,
ben je een zelfstandig werkend verpleegkundige, daarnaast ook een teamplayer, dan worden wij blij van jou als nieuwe collega
want binnen de polikliniek longgeneeskunde is een vacature ontstaan voor een

Gespecialiseerd verpleegkundige (Astma/COPD)
20 uur per week

De functie en ons team
Een gespecialiseerd verpleegkundige verricht verpleegkundige taken, stelt behandelplannen op, voert informatiegesprekken met
de patiënt en/of diens naasten over de lichamelijke, psychische en sociale gevolgen voortvloeiend uit het ziektebeeld. Het
aanbieden van stoppen-met-roken ondersteuning maakt een belangrijk deel uit van de behandeling van de astma/COPD patiënt.
De gespecialiseerd verpleegkundige geeft ook zelf bijscholingen voor onder andere verpleegkundigen, praktijkondersteuners en
fysiotherapeuten die werken met patiënten met astma/COPD. We bieden in het Elkerliek ziekenhuis multidisciplinaire
longrevalidatie aan. Als gespecialiseerd verpleegkundige ben je de spin in het web, je bent verantwoordelijk voor de coördinatie
van het multidisciplinair team. Je biedt verpleegkundige begeleiding aan de patiënt tijdens de longrevalidatie. Verder zie je
astma/COPD patiënten met acute klachten tijdens het exacerbatiespreekuur. Samen met de longarts evalueer je de klachten en
plan je de vervolgbehandeling.

Jouw profiel
Jij bent een verpleegkundige met een MBO of HBO diploma en je hebt de vervolgopleiding astma/COPD afgerond. Je hebt een
mooi pakket aan competenties zoals probleemanalyse, oordeelsvorming, planning en organiseren. Je bent enthousiast, denkt mee
en staat open voor nieuwe ontwikkelingen. Verder ben je empatisch, geduldig en je weet mensen te motiveren.

Fijn werk@Elkerliek
Het Elkerliek is een ziekenhuis waar je als patiënt gewoon mens kunt zijn. Een uniek mens met een eigen verhaal. We hebben
oog voor wat hen op dat moment bezighoudt. Sterker nog: we willen dat jij werk kunt doen waar je echt blij van wordt. We gaan
er vanuit dat jij geniet wanneer je hoge kwaliteit van zorg kunt bieden aan patiënten. Dus wat goed is voor jou, is daarmee
automatisch ook goed voor onze patiënten.
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Wij bieden jou
·
·
·
·

Werk in een team waar je blij van wordt.
Een contract van het Elkerliek en een salaris volgens cao ziekenhuizen in functiegroep 50. De hoogte is afhankelijk van
opleiding en ervaring en bedraagt maximaal € 3.774,- bruto per maand op fulltime basis (36 uur).
Onbeperkt gebruik van de online leerlijn “GoodHabitz”, deze biedt toegang tot meer dan 100 online trainingen, die je
thuis kunt volgen op een moment dat 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 personeelsvereniging die veel organiseert.

Informatie en sollicitatie
Ben je enthousiast en past jouw achtergrond bij deze functie? Dan zijn we benieuwd naar jou en maken we graag kennis met je!
We ontvangen je sollicitatie dan ook graag via www.werkenbijelkerliek.nl. Je kunt je sollicitatie richten aan Anne-Marie Pompen,
afdelingsmanager.

Heb je inhoudelijke vragen over deze vacature?
Dan kun je ook contact opnemen met Anne-Marie via telefoonnummer 0492-595427. Mochten we je uitnodigen voor een
persoonlijk gesprek, dan houden we in de sollicitatieprocedure rekening met de social distance regels van het RIVM.

Meer weten over (andere) mogelijkheden voor jou in het Elkerliek?
Neem dan telefonisch of via WhatsApp contact op met Ellen Verheijen, onze corporate recruiter (06-11449655).

Nog niet in dienst van het Elkerliek? Een screening omtrent VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) maakt dan onderdeel uit van de
selectieprocedure.

Contact Informatie
Contactpersoon sollicitatie

Contactpersoon vacature

Naam

Ellen Verheijen

Naam

Anne-Marie Pompen

Functie

corporate recruiter

Functie

afdelingsmanager

Telefoon

06-11449655

Telefoon

0492-595427

E-mail

elm.verheijen@elkerliek.nl

E-mail

amwt.pompen@elkerliek.nl
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