Verpleegkundige niveau 5 |14 - 20 uur per week
Regio Liemers/Lingewaard | Thuiszorgorganisatie

Functieomschrijving

Ben jij een enthousiaste, energieke en betrokken verpleegkundige niveau 5 en wil je in de thuiszorg werken?
Ben jij zelfstandig en flexibel ingesteld? Wij, MoniCare Thuis in Zorg, zoeken voor ons hechte thuiszorgteam
versterking. Verzorging thuis geven is niet voor iedereen weggelegd. Een grote mate van zelfstandigheid wordt
van je gevraagd…. je stapt immers in het alledaagse leven van mensen en hebt met veel verschillende mensen
persoonlijk contact. Naast de ADL zorg verleen je ook de nodige verpleegtechnische handelingen en stel je
samen met de client het Zorgplan op en of bij. Risicoanalyse en Indicatiestelling zijn onderdelen van je taak.

Functie-eisen

Voor deze functie ben jij in bezit van:
•

Een diploma Verpleegkundige (niveau 5) met BIG registratie;

•

Je bent in bezit van rijbewijs en eventueel vervoer;

•

Wil jij werken in een klein, hechte en leergierige omgeving;

•

Ben je zelfstandig en weet je goed de behoefte van je klant te achterhalen;

•

Bij voorkeur woonachtig in de Liemers (Duiven, Westervoort, Zevenaar, Rijnwaarden) of nabije omgeving.

Bedrijfsprofiel

MoniCare streeft ernaar om haar cliënten zo lang mogelijk in hun eigen vertrouwde omgeving te laten wonen.
Dit doel kunnen zij bereiken door het samenvoegen van hun deskundigheid, belevingsgerichtheid en warme
zorgverlening.
De organisatie is een, bewust gekozen, kleine organisatie waar de wensen van de cliënt voorop staan. Wij
streven ernaar dat onze cliënt regie kan houden over zijn of haar eigen leven. Wij nemen de tijd voor de
zorgverlening en laten mensen mens blijven. Dit is onze leidraad door de gehele organisatie.

De samenwerking met onze cliënten, diens familie en mantelzorgers staan hoog in het vaandel. Daarnaast
werken wij met verschillende disciplines op cliënt, organisatie en maatschappelijk niveau nauw samen.
Bijvoorbeeld met huisartsen, welzijnsorganisaties, brancheorganisaties, onderwijsinstellingen, gemeenten en
mantelzorgorganisaties.
Door te streven naar bovenstaande mogen wij met trots melden dat wij al menig jaar hoog scoren bij ons
klanttevredenheidsonderzoek. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door een extern bureau. Als laatste is deze
uitgevoerd in 2015 en daar scoorden wij een 9,3 voor de organisatie en een 9,5 voor de zorgverlening.

Aanbod

De functie is ingeschaald conform CAO 45. De inschaling zal plaatsvinden op basis van je ervaring als
verpleegkundige. Er bestaat ook een mogelijkheid om op ZZP-basis aan de slag te gaan!

