Stichting Woonzorgcentrum Raffy-Leystroom

Samen kleurrijk.
Vacature 2020-018
Wijkverpleegkundige
32 uur (28 uur is bespreekbaar)
Locatie
Extramurale Zorg

Wil je als wijkverpleegkundige in een bijzondere, kleurrijke organisatie een bijdrage
leveren als teamplayer? Word dan onderdeel van ons team want samen zijn we
kleurrijk!

Woonzorgcentrum
Raffy-Leystroom
Als wijkverpleegkundige verricht je verpleegkundige, verzorgende en begeleidende taken

Raffy-Leystroom biedt jou
 32 uur gemiddelde werkweek
(wisselende diensten)
 jaarcontract, met uitzicht op vast
dienstverband
 FWG salarisschaal 50
 arbeidsvoorwaarden conform
CAO VVT
 Prezo kwaliteit en deskundigheid
 een uitdagende functie met ruimte
voor persoonlijke ontwikkeling
 leuke collega’s die voor jou klaar staan
 een prettige werksfeer waar hard
gewerkt wordt
 een ambitieuze organisatie die volop
in ontwikkeling is

bij cliënten thuis. Je helpt de cliënt bij het regisseren van zijn/haar persoonlijke zorgvraag
en je hebt veel contact met huisartsen en andere zorg verlenende instanties. Tevens
verricht je complexe verpleegtechnische werkzaamheden bij de cliënten. Je stimuleert
deze cliënten om zo goed mogelijk voor zichzelf te zorgen. Je voert je werkzaamheden
zelfstandig uit. Alle werkzaamheden en bevindingen beschrijf je in een verslag, zodat je
werkzaamheden goed overdraagbaar zijn.
Het extramurale, zorg verlenende team is dynamisch, zelfstandig en volop in
ontwikkeling. Als wijkverpleegkundige lever je een actieve bijdrage aan de ontwikkeling
van het team, door onder andere te coachen.
Functie-eisen:
Als wijkverpleegkundige beschik je over een groot verantwoordelijkheidsgevoel en een
goede uitdrukkingsvaardigheid. Onze ideale kandidaat voor deze functie is opgeleid als
HBO Verpleegkundige én is BIG geregistreerd. Je hebt aantoonbare werkervaring als
wijkverpleegkundige en/of coördinator. Je bent zorg verlenend, communicatief, werkt
graag samen, reflecteert als zorgprofessional, en bent een kwaliteitsbevorderaar. Je
bent de spin in het web, houdt van afwisseling en bent flexibel. Heb je zin in afwisseling
en vind je het leuk om met mensen om te gaan dan ben je onze kandidaat.
Tot slot ben je in bezit van een rijbewijs en auto, en we vragen je bij indiensttreding een
VOG (verklaring omtrent gedrag) aan te vragen.

Solliciteren
Interesse? Stuur je sollicitatiebrief met
CV, o.v.v. vacaturenummer 2020-018
naar solliciteren@raffy-leystroom.nl.
Meer informatie over de vacature?
Neem telefonisch contact op met:
Wilgert Strik - clustermanager
Extramurale Zorg 06-13596437

Raffy-Leystroom is gevestigd in Breda en heeft drie locaties: Raffy, Lâle en De
Leystroom waar we kwetsbare ouderen in een zo vertrouwd mogelijke omgeving
ondersteunen bij het ouder worden. Gedreven vanuit gastvrije, persoonsgerichte en
cultuurspecifieke zorg die de basis vormen voor wonen, zorg en behandeling. Raffy is er
voor de Indische en Molukse ouderen, Lâle voor Turkse ouderen en De Leystroom voor
ouderen in de Bredase wijken Brabantpark, Heusdenhout en IJpelaar. Vanuit de drie
locaties is er tevens een breed aanbod zorgverlening en verpleging voor zelfstandig
wonende ouderen in Breda en omstreken.

Meer informatie over de procedure?
Neem telefonisch contact op met:
HR. Telefoonnummer: 076 522 51 50

Met onze ruim 375 betrokken medewerkers en meer dan 225 enthousiaste vrijwilligers
zijn we ‘samen kleurrijk’ en zorgen we ervoor dat ouder worden fijn en waardig is. Op
een van onze drie locaties of thuis en altijd met naasten en familie dichtbij.
Word onderdeel van ons team. Samen zijn we kleurrijk!

Samen kleurrijk.
Stichting Woonzorgcentrum Raffy-Leystroom
Bernard de Wildestraat 400
4827 EG Breda

www.raffyzorg.nl

www.lalezorg.nl

www.deleystroom.nl

