Verpleegkundige met een hart voor ouderenzorg.
Heb jij begrip voor de oudere mens en wie deze was in hun betere dagen? Waar met
persoonsgerichte zorg gewerkt word zoals bedoeld is? Dan nodigen we je van harte uit om
te reageren en willen we je graag ontmoeten.
Voor onze kleinschalige Villa met 23 bewoners aan de rand van Amersfoort zoeken wij een
betrokken verpleegkundige, uren in overleg.
Wat bieden we je?
•
•
•
•
•
•

Leuke werkplek in de kleinschalige professionele zorg Villa waar persoonlijke
aandacht en tijd voor de bewoners gebruikelijk is
Gevarieerd werk en enthousiaste betrokken collega’s
Goede samenwerking in een vast team met kennis over de achtergrond van de
bewoners
Ruim scholingsaanbod d.m.v. e-learning
Villa Hooghe Heide is een Erkend Leerbedrijf
Salaris conform CAO VVT (FWG 45); maximaal € 3.471,49 op basis van 36 uur en
een eindejaarsuitkering van 8,3%;

Wat ga je doen?
Als verpleegkundige ben je verantwoordelijk voor de coördinatie van zorg van enkele
bewoners middels het opstellen en naleven van de zorgplannen. Je verleent (complexe)
verpleegkundige zorg aan de bewoners en ondersteunt je collega’s met het uitvoeren van
verpleegkundige taken. Je signaleert en communiceert met de teamleider over knelpunten of
bijzonderheden in het zorgproces.
Bewoners, naasten en collega’s worden door jou op de hoogte gehouden met betrekking tot
de zorgverlening en jij voorziet hen van informatie, voorlichting en/of advies.
Wie hebben we nodig?
Jij verstaat je vak als verpleegkundige en hebt oog voor detail. Door je ontwikkelde sociale
omgang- en communicatie vormen draag je bij aan een op bewoners gerichte
samenwerking. Jij bent proactief en brengt graag ideeën aan voor het verbeteren van de
processen en het optimaliseren van onze diensten aan de bewoners.
We vragen een afgeronde MBO niveau 4 verpleegkunde opleiding met geldige BIG
registratie.
Interesse?
Kijk voor informatie over de Villa op www.villahoogheheide.nl
Stuur je CV met motivatie naar manager@villahoogheheid.nl Wil je meer weten, neem dan
contact op met Esther Brouwer, locatiemanager via 06 -19163029 of Marcha Blankestijn,
teamleider 06- 45156075.

