Zorgplein Maaswaarden is een kleine, dynamische (thuis)zorgorganisatie in het Land van
Heusden en Altena.
Dagelijks bieden we met ongeveer 280 medewerkers en 300 vrijwilligers een compleet
pakket aan (thuis)zorg, ondersteuning en hulpverlening. In ons werk staat de zorg voor
onze cliënten en hun mantelzorgers centraal. Dat doen wij vanuit de visie
‘genormaliseerd wonen’ waarbij het welzijn van de cliënt voorop staat.
ben jij toe aan een nieuwe uitdaging? Samen maken we het verschil.

Wij zijn per direct op zoek naar een:
Wijkverpleegkundige
20-28 uur per week
Als wijkverpleegkundige ben je verantwoordelijk voor het coördineren en uitvoeren van
multidisciplinaire zorg aan de toegewezen cliënten in het land van Heusden en Altena. Je
stelt vast welke zorg de cliënt nodig heeft, welke zorg de cliënt krijgt en welke zorg door
het sociaal netwerk opgevangen kan worden. Het houden van intake- en
adviesgesprekken, beheren van indicaties en het opstellen, coördineren en evalueren van
het zorgplan behoren tot jouw taken. Jij zorgt voor kwaliteitszorg en continuïteit van
deze zorg. Daarnaast treedt je op als samenwerkingspartner met belanghebbenden en
werk je multidisciplinair samen met professionals, gemeenten en woningbouwcoöperaties.
Wij zijn op zoek naar iemand die een spil is en die op de hoogte is van de demografische
samenstelling in het land van Heusden en Altena. De sociale kaart en het sociale systeem
ken jij als jouw broekzak.
Wij vragen een enthousiaste HBO-V ’er die BIG geregistreerd is en aantoonbare ervaring
heeft in de ouderenzorg.
Jij bezit uitstekende communicatieve vaardigheden en bezit coachende vaardigheden om
het team te coachen in zelfverantwoordelijkheid en in de multidisciplinaire
samenwerking.
Je draait mee in de verpleegkundige bereikbaarheidsdienst naast jouw eigen
dienstenrooster en heb je voorkeuren dan wordt hier uiteraard zoveel mogelijk rekening
mee gehouden.
Onze kernwaarden zijn; flexibel, betrouwbaar, respectvol en vernieuwend. Ben jij dat ook
en heb je die creatieve geest, twijfel dan niet langer en reageer!
Wij bieden een contract voor 20-28 uur per week met uitzicht op een contract voor
onbepaalde tijd. Daarnaast kent Maaswaarden aantrekkelijke regelingen en incentives.

Ben jij enthousiast geworden? Reageer dan snel!
Voor inlichtingen kun je terecht bij Ron Groothuis, manager Zorg (0416-698400)
Direct solliciteren kan natuurlijk ook! Je kunt je motivatie sturen aan: Zorgplein
Maaswaarden, t.a.v. Hanny Sips, P&O, Azaleastraat 26,
4261 CW Wijk en Aalburg. Je kunt ook reageren via mail: h.sips@maaswaarden.nl.

