Vredenoord zoekt een enthousiaste verpleegkundige niveau 4
(contract onbepaalde tijd is mogelijk)
Wil jij werken in een unieke kleinschalige locatie met korte lijnen, grote mate van zelfstandigheid in je
taken en een prettige werksfeer? Kom dan bij ons solliciteren.
Vredenoord is een woonzorgcentrum voor wonen, welzijn en zorg. Vredenoord is gevestigd in Huis ter
Heide (Utr.). Cliënten (100) voelen zich thuis, er is ruimte voor ontmoeting, zingeving en aandacht
voor elkaar, de vraag van de cliënt is het uitgangspunt. Van origine is Vredenoord een christelijke
organisatie waar iedereen welkom is.
Met het motto “Hoofd, hart en handen” willen wij de uniekheid en de eenheid van de mens
benadrukken. Wij zoeken een balans in lichamelijke activiteiten, mentaal welbevinden, welzijn,
creatieve activiteiten en bezinning.
Wat zijn je werkzaamheden?


Je verricht verzorgende en verpleegkundige handelingen in de woonomgeving van de cliënt.
Dit bestaat uit werkzaamheden zoals het verstrekken van medicijnen, het geven van injecties,
verzorgen van wonden en stoma's, katheters inbrengen en verzorgen.



Je helpt bij de verzorging van de cliënten en verricht werkzaamheden van preventieve en
curatieve aard en revalidatie, reactivering en voorlichting



Je werkt samen met andere zorgverleners zoals verzorgenden, voedingsassistenten, diëtisten,
fysiotherapeuten, ergotherapeuten, activiteitenbegeleiders, vrijwilligers en pastoraal
medewerkers.



Je observeert, signaleert, evalueert en maakt rapporten.




Je werkt flexibel volgens een rooster.
Je werkt ook in overleg avond- en nachtdiensten.

Wat vragen wij?


Diploma Verpleegkunde niveau 4



Ervaring met het verplegen van cliënten en ervaring in de V&V sector.



Affiniteit en ervaring met het werken met psychogeriatrische en/of psychiatrische cliënten
(dubbelproblematiek).



Oplettendheid bij wisselende omstandigheden waarbij tegelijkertijd verschillende zaken
aandacht nodig hebben.




Goede sociale en communicatieve vaardigheden.
Stressbestendig, flexibel, empathie en integriteit.

Wat bieden wij?
 Een unieke kleinschalige locatie met korte lijnen
 Grote mate van zelfstandigheid in je taken en een prettige werksfeer
 Arbeidsvoorwaarden conform cao VVT
 Een contract voor onbepaalde tijd, indien je momenteel ook een contract voor onbepaalde tijd
hebt.
Op welke wijze kun je solliciteren?
Heb je vragen? Neem dan contact op met onze personeelsfunctionaris, Wilma Overeem, via
telefoonnummer (030) 69 31 665
Als je wilt solliciteren, mail dan je CV en motivatiebrief naar: personeelszaken@vredenoord.nl
Acquisitie naar aanleiding van de vacature stellen wij niet op prijs.

