Vacature Wijkverpleegkundige, Niveau 5
Wil jij ons cultureel diverse team komen versterken om de leefkracht van onze clienten te behouden en te versterken? Dan zijn wij
op zoek naar jou!
De organisatie
Royaal Thuis, voorheen Royaal Zorg en Clementia Zorgverleners, is een Haagse thuiszorgorganisatie die al ruim 7 jaar actief is in de
zorgsector. Als thuiszorgorganisatie bieden wij zorg aan waardoor de leefkracht van onze cliënten vergroot wordt. Wij leveren
verschillende soorten zorg: hulp bij het huishouden, persoonlijke verzorging en verpleging en begeleiding.
De functie
In je functie indiceer en coördineer je de zorg voor de individuele cliënt en begeleidt je collega (leerling-)verzorgende en
verpleegkundige bij het leveren van de zorg.
Werkzaamheden
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Je indiceert en evalueert de zorg
Je kan al het verpleegkundig werk zelfstandig doen
Je kan in complexe situaties, waarin geen protocollen voorhanden zijn, bepalen welke zorg de patiënt op elk moment nodig
heeft
Je kan goed inschatten hoe de kwaliteit is van de zorg is die de afdeling levert
Je stelt samen met de zorgmanager een plan op om die kwaliteit te onderzoeken of verder te verbeteren
Je ziet de zorg in een grote samenhang en kan daardoor in complexere verpleegsituaties beter inschatten welke zorg de
patiënt nodig heeft
Je kunt een leidinggevende rol hebben en bent verantwoordelijk voor de kwaliteit en continuïteit van de zorg
Je stelt mede het kwaliteits- en zorgbeleid op en voert het uit
Luisteren en gesprekken voeren zijn belangrijke onderdelen van je werk
Je onderhoudt contacten met mantelzorgers en andere hulpverleners die bij de zorgverlening betrokken zijn
Je onderhoudt interne en externe contacten met betrokkenen bij de uitvoering van het zorgplan
Je bepaalt je eigen werkwijze en prioriteiten en kan vakinhoudelijk en bij organisatorische problemen terugvallen op de
zorgmanager

Wat verwachten wij van jou?
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Je hebt een diploma HBO-V
Je bent BIG geregistreerd
Je bent aantoonbaar bekwaam bent voor verpleegtechnische handelingen
Je hebt uitgebreide kennis, ervaring en inzicht van het (thuis)zorgstelsel, sociale kaart en relevante wet- en regelgeving
Je hebt een autonome werkhouding en kan ook goed samenwerken met teamleden en andere professionals in de keten
Je bent een doorzetter met een praktische instelling die stevig in de schoenen staat
Je bent in staat om voorkomende (dagelijkse) probleemsituaties op te lossen
Je bent bereid om onregelmatig te werken
Je beschikt over vervoer om naar de verschillende clienten te reizen (auto, fiets of scooter)
Je kan in crisissituaties het hoofd koel houden en adequaat handelen
Je bent flexibel
Je kan stagiaires en leerlingen begeleiden

Wat kunnen wij jou bieden?
•
•
•
•
•

Een fijne en informele sfeer
Salarisschaal conform CAO VVT en uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden
Regelmatige diensten en veel vrijheid bij het invullen van de werkzaamheden
Een inspirerende diverse werkomgeving en een uitdagende en afwisselende functie
Een enthousiast team met grote betrokkenheid en volop mogelijkheden om jezelf te ontwikkelen

Past deze functie bij jou?
Dan horen we dat graag persoonlijk van je. Stuur je motivatiebrief met C.V. naar personeelszaken@royaalthuis.nl

