Verpleegkundige Interne Geneeskunde
Informatie
Plaats

Helmond

Salarisindicatie

Maximaal €3468

Dienstverband

Vast

Soort vacature

Regulier

Uren

24 - 36 uur

Publicatiedatum

27-07-2022

Werk- en denkniveau

HBO,MBO

Sluitingsdatum

31-10-2022

Schaal

Schaal 45

Vacature Tekst

De afdeling Interne Geneeskunde heeft uiteenlopende aandachtsgebieden: Interne Geneeskunde, Maag-, Darm-,
Levergeneeskunde en oncologie. Kom ons versterken, we hebben meerdere vacatures openstaan in de functie van
Verpleegkundige Interne Geneeskunde (24 – 36 uur per week)
Wat ga je doen?
Als verpleegkundige binnen de afdeling Interne Geneeskunde:
·
·
·
·
·
·
·
·

Ben je verantwoordelijk voor de totale verpleegkundige zorg van opname tot ontslag voor de aan jouw toegewezen
patiënten;
Je werkt in een multidisciplinair team, voor een patiëntenpopulatie met diverse ziektebeelden;
Je voert zelfstandig alle voorkomende verpleegtechnische handelingen uit en coördineert/regisseert de zorg voor de aan
jou toegewezen patiënten;
Je begeleidt de aanwezige leerling-verpleegkundigen en stagiaires;
Daarnaast is psychosociale begeleiding van patiënten en familie een belangrijk aspect van jouw werk. Je moet je goed
kunnen inleven in de patiënt en zijn ziekteproces of palliatieve begeleiding;
Om elke patiënt de best mogelijke zorg te kunnen bieden, wordt regelmatig een beroep gedaan op jouw creativiteit en
flexibiliteit;
Je bent mede verantwoordelijk voor zowel je eigen leer –en werkklimaat als voor de ander, samenwerken hierin is de
boodschap;
Eigen initiatief tot het verbeteren van kwaliteit wordt zeer op prijs gesteld, deze worden gedeeld en geborgen in
werkgroepen en afdelingsbesprekingen waarin jij als verpleegkundige in participeert.

Ja, ik wil deze baan!
Wat vragen wij van jou?
·
·
·
·
·
·
·

In het bezit zijn van een geregistreerd MBO/HBO verpleegkundig diploma;
Affiniteit met het specialisme Interne geneeskunde;
Empathisch en resultaatgerichte werkhouding;
Goede communicatieve en sociale vaardigheden;
Flexibele werkhouding met betrekking tot dagelijkse inzetbaarheid en de hectiek van de dag;
Zorgvuldig en adequaat kunnen handelen in een acute situatie;
Creatief en initiatief leervermogen.

Hoe ziet je werkomgeving er uit?
Op de verpleegafdeling Interne Geneeskunde worden patiënten opgenomen voor onderzoek en/of behandeling van algemene
klachten die te maken (kunnen) hebben met de inwendige organen, hormoon- en stofwisselingsziekten en infectieziekten. Binnen
de afdeling ligt het accent niet alleen op dagelijkse patiëntenzorg in acute en algemene situaties maar door de diversiteit aan
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patiëntencategorieën vindt er ook veel diagnostiek, curatie en palliatieve zorg plaats.
Het verpleegkundige team Interne Geneeskunde is een betrokken team. Niet alleen voor onze patiënten maar ook voor elkaar en
dat is erg prettig voor de samenwerking. Wij hebben een capaciteit van maximaal 24 bedden en zijn tevens een leerafdeling
voor studenten.
We vinden het ook heel belangrijk dat er een goede privé-werk balans is. Daarom maken we gebruik van zelfroosteren; hiermee
houden we zo veel mogelijk rekening met elkaar bij het inplannen van de diensten.
Wat bieden wij?
·
·
·
·
·
·

Een uitdagende werkplek en de mogelijkheid om je verder te ontwikkelen als krachtige verpleegkundige;
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 per maand (bij een fulltime dienstverband,
36 uur per 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
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.

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

Een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) screening maakt onderdeel uit van de aannameprocedure.
Acquisitie, nee bedankt!

Contact Informatie
Contactpersoon sollicitatie

Contactpersoon vacature

Naam

Ellen Verheijen

Naam

Hesso Fatah

Functie

corporate recruiter

Functie

Afdelingsmanager

Telefoon

06-11449655

Telefoon

0492-595882

E-mail

elm.verheijen@elkerliek.nl

E-mail

hm.fatah@elkerliek.nl
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