
Wij kunnen jou een uitdagende baan bieden in de functie van
 

Wijkverpleegkundige (32 uur)
 

Je bent als (HBO-V) Wijkverpleegkundige hét gezicht van de wijk. Je hebt een regisserende rol in de
zorg voor cliënten en in de zorgverleningstaken die medewerkers van het team uitvoeren. Je werkt in

een team waarin jij degene bent die in gesprek gaat met nieuwe cliënten om in kaart te brengen
welke zorg zij nodig hebben om vervolgens de indicatie te stellen. Samen met jouw collega’s verleen je
complexe zorg en bewaak je de kwaliteit. Verder ben je het aanspreekpunt voor huisartsen en andere

maatschappelijke organisaties in jouw gebied.
 

Kortom, je bent de spin in het web in de zorg voor cliënten en in het team van collega’s waarmee je
samenwerkt.

 
Wat breng jij mee?

 Uiteraard ben je HBO-V gediplomeerd en BIG geregistreerd en je weet wat er van je wordt verwacht
in deze functie. Wij zoeken een collega die in mogelijkheden denkt met oprechte interesse voor (de

wensen/zorgvraag) van onze cliënten.
 

Wat kunnen wij jou bieden?
Wij kunnen jou een functie bieden voor 32 uur. Je ontvangt salaris op basis van de Cao VVT, FWG 50.
Daarnaast heb je, naast het vakantiegeld in mei, de eindejaarsuitkering in november, de mogelijkheid
om deel te nemen aan andere secundaire arbeids-voorwaarden zoals fietsplan, laptop/tablet regeling,

uitruil reiskosten. Uiteraard zorgen wij ook voor diverse interne trainingen.
 

Reacties
 Is deze functie jou op het lijf geschreven? Dan wordt het tijd dat wij elkaar ontmoeten!

 Wij ontvangen jouw sollicitatiebrief en CV per mail via: sollicitatie@derkshoes.nl en dagen je uit om
onderscheidend te zijn in je sollicitatiebrief. Voor informatie kan je ook bellen met Elly Wubs

(clustermanager); 06 – 128 293 91.
 De sluitingstermijn is 13 mei 2022. Kort daarna ontvang je van ons bericht.

 De gesprekken vinden plaats op vrijdag 20 mei a.s.
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