Verpleegkundige Snijdend Specialisme
Informatie
Plaats

Helmond

Salarisindicatie

Maximaal €3468

Dienstverband

Vast

Soort vacature

Regulier

Uren

24 - 36 uur

Publicatiedatum

05-07-2022

Werk- en denkniveau

HBO,MBO

Sluitingsdatum

31-08-2022

Schaal

Schaal 45

Vacature Tekst

“Goh, wat maak jij snel contact en verbinding met de patienten”: dat is wat jij als feedback terugkrijgt van je collega’s. Ook word
je blij als je op verschillende afdelingen op de 2e etage ingezet gaat worden. Tof, flexibel en in de actie modus, daar geniet jij
van tijdens het werk als verpleegkundige. Dat is mooi, wij hebben meerdere vacatures openstaan in de functie van
Verpleegkundige Snijdend Specialisme
24-36 uur per week
Ons team en jouw rol
Als verpleegkundige draag je zorg voor het totale verpleeg-proces rondom de patiënt en zijn familie. Je maakt samen met de
patiënt afspraken over de verzorging of over de activiteiten in het kader van onder andere de revalidatie. Je geeft uitleg over de
diagnose en uitgebreide informatie over het herstelproces. Daarnaast lever je enthousiast een bijdrage aan de verdere
ontwikkeling van de afdeling.
Fijn werk @Elkerliek
Binnen het Elkerliek geven we warme ondersteuning aan initiatieven die bijdragen aan een betere zorg voor patiënten of
verbeteringen die ervoor zorgen dat jij en je collega’s meer voldoening kunnen halen uit je werk. Sterker nog: we willen namelijk
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.
Jouw profiel
·
·
·
·
·
·

Je
Je
Je
Je
Je
Je

bent gediplomeerd MBO- of HBO-verpleegkundige;
bent BIG-geregistreerd en je hebt werkervaring als verpleegkundige;
houdt van samenwerken in een (multidisciplinair) team, maar kunt ook goed zelfstandig werken;
bent in inzetbaar voor alle diensten;
bent gastvrij, patiënt- en taakgericht;
kunt professioneel feedback geven aan anderen en ook ontvangen.

Wij bieden jou
·
·
·
·
·

Een uitdagende werkplek en de mogelijkheid om je verder te ontwikkelen als krachtige verpleegkundige waarbij we je
graag verder helpen om door te groeien naar een specialisme zoals de acute zorg;
Een leuke club collega’s die jou graag verder willen coachen naar de next level;
Een vast contract en een salaris volgens cao ziekenhuizen ingeschaald in functiegroep 45. De hoogte van het salaris is
afhankelijk van opleiding en ervaring met een maximum van €3.468.- bruto/maand obv 36 uur/week;
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;
Naast een vaste eindejaarsuitkering, kent het Elkerliek flexibele secundaire arbeidsvoorwaarden. Je kunt zelf kiezen uit
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·

een mooi pakket aan extra’s, zoals een PC-plan en een fietsenplan, een bonus als je meestal op de fiets komt;
We hebben een actieve personeelsvereniging die veel organiseert.

Kom kennismaken
Ben je enthousiast geworden en matchen je wensen en profiel met deze functie? Dan ontvangen we graag je sollicitatie via
www.werkenbijelkerliek.nl en willen we met je kennismaken. Je kunt je sollicitatie richten aan Sabine Wouters en Sander de Roo,
afdelingsmanagers. Geef in je motivatiebrief aan hoeveel uur je per week wilt werken. Nadat we jouw sollicitatie hebben
ontvangen, nemen we contact met je op om samen een sollicitatiegesprek in te plannen. We sluiten de vacature wanneer we een
finale kandidaat in beeld hebben.
Voor meer informatie specifiek over de inhoud van deze vacature kun je ook contact opnemen met Sabine via 06-51076424 of
met Sander via 06-16387468.
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 in het Elkerliek? Een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) screening maakt dan onderdeel uit van de
selectieprocedure.

Contact Informatie
Contactpersoon sollicitatie

Contactpersoon vacature

Naam

Sabine Wouters

Naam

Sander de Roo

Functie

Afdelingsmanager

Functie

Afdelingsmanager

Telefoon

06-51076424

Telefoon

06-16387468

E-mail

smh.wouters@elkerliek.nl

E-mail

sj.deroo@elkerliek.nl
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