Team Joris Thuis Vessem de Kempen en team Joris Thuis Hoogeloon zijn op zoek naar een
nieuwe collega in de functie van:

Verpleegkundige in de Wijk
Aantal uren in overleg(maximaal 32 uur per week) / vacaturenummer 18.23
Hebben wij wat jij zoekt?
Je krijgt de kans om samen met een collega een nieuw team
op te zetten in Hoogeloon. Met deze uitdaging gaan jullie
samen aan de slag. Joris Thuis staat voor het leveren van
hoogwaardige zorg. Jullie bepalen je eigen doelen en
werkwijzen binnen het strategisch kader van Joris Zorg. Je
komt te werken in een zelfsturend team dat
verantwoordelijk is voor de planning, kwaliteit, aanname en
scholing van personeel. Naast de werkzaamheden in het
nieuwe team voer je ook werkzaamheden uit voor team
Vessem de Kempen. Voor starters bieden we de juiste
begeleiding om het werkveld te betreden.

Heb jij wat wij zoeken?
- Je bent een zorgprofessional en voelt je verantwoordelijk
voor je eigen deskundigheid;
- Je staat stevig in je schoenen;
- Je voelt je thuis in een organisatie waar hoge
zelfstandigheid gevraagd wordt
- Je kunt tegelijkertijd intensief samenwerken in een klein
team met een zelfregelend karakter;
- Je bent creatief en hebt een oplossingsgerichte
werkhouding;
- Je bent als verpleegkundige in staat zelfstandig
bereikbaarheidsdiensten te werken

Kleine lettertjes
- Je hebt minimaal een afgeronde opleiding tot
Verpleegkundige niveau 4;
Een arbeidsovereenkomst voor de duur van een jaar met
de intentie om dit voor onbepaalde tijd voort te zetten;
- Salaris Verpleegkundige in de wijk: CAO VVT (FWG 45, max
€ 3032,60 o.b.v. 36 uur per week);

Hebben we een match?
Mail je sollicitatie met CV onder vermelding van
vacaturenummer 18.23 voor 22 april 2018 naar
werken@joriszorg.nl.
Meer informatie over de vacature? Neem snel contact op
met:
 Team Vessem de Kempen: Jose Meijer via
06-40166140
 Team Hoogeloon: Floor Sterken via 06-33346839

