Vacature
OBG zoekt:
een wijkverpleegkundige 24 uur gemiddeld per week
Over de vacature
Jij houdt van actie, hebt een ondernemende instelling en wilt graag een bijdrage leveren
aan goede zorg. Je bent een duizendpoot die houdt van zelfstandig werken in een
spilfunctie. De keuze om je te blijven ontwikkelen is voor jou vanzelfsprekend.
Je wilt graag werken in een bijzondere organisatie waarin je kunt sparren en waarin
eigen initiatief gewaardeerd en gestimuleerd wordt. Waarin je veel vrijheid krijgt om je
eigen werk in te delen. Werken in een organisatie waarin je je thuis voelt, met leuke
collega’s.
Ben jij die wijkverpleegkundige? Klim in de pen en solliciteer!
Wat houdt de functie in?
 Als wijkverpleegkundige (niveau 5) voer je intakegesprekken met nieuwe cliënten
en vraag je indicaties aan. Je organiseert en coördineert de zorg zodanig dat het
behoud van zelfstandigheid en eigen regie van de cliënt voorop staat.
 Je bent verantwoordelijk voor de coördinatie en uitvoering van(complexe )
zorgtaken en verpleegkundige interventies.
 Je werkt als coach voor je collega’s en je stuurt op afstemming, samenwerking en
levering van diensten aan de cliënt. Tevens ondersteun je de collega’s op
zodanige wijze dat de kwaliteit van zorg wordt bevorderd. Dit doe je onder meer
door het geven van scholing.
 Je werkt ook aan de ontwikkeling en invoering van zorgprogramma’s, protocollen,
werkmethoden en kwaliteitscriteria.
 Je werkt actief samen en onderhoudt contacten met andere disciplines, collegae
en andere zorgverleners binnen het netwerk. Je hebt een belangrijke rol als
ambassadeur van de organisatie. Je initieert en neemt deel aan wijkgerichte en
overstijgende activiteiten.
Jouw kwaliteiten:
 Je hebt minimaal een opleiding Verpleegkundige niveau 5 en bent BIG
geregistreerd.
 Je hebt relevante werkervaring en hebt ervaring met het aanvragen van
indicaties.
 Je bent een goede coach, vindingrijk en neemt initiatief.
 Je beschikt over een gezonde dosis humor, je hebt lef en je bent creatief.
Wat bieden wij jou?
 een functie voor 24 uur per week (28 uur is bespreekbaar)
 arbeidsvoorwaarden volgens CAO VVT;
 een dynamische werkomgeving met leuke collega’s in Nijmegen-Oost;
 aantrekkelijke personeelsregelingen.
 Doorleer en ontwikkelmogelijkheden. Als je je wilt specialiseren is dat zeker
bespreekbaar.
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Vacature
Heb je interesse?
Spreekt deze functie je aan en ben je enthousiast geworden? Een dagje meelopen is
uiteraard mogelijk! Wil je direct solliciteren? Mail dan een motivatiebrief met je CV naar
Sylvia van de Beeten, Manager Zorg via de link s.vandebeeten@obg.nu. Je kunt
reageren tot 15 augustus. Meer weten? Bel 024-3279290.
OBG, daar doe je mee®!
OBG biedt al meer dan 424 jaar zorg en diensten aan zelfstandig wonende ouderen en
aan andere leeftijdsgroepen die actief willen zijn in Nijmegen-Oost. OBG biedt
verzorging thuis, woonondersteuning en tal van welzijnsactiviteiten. Bovendien biedt
OBG begeleid wonen aan dementerende ouderen en kun je er terecht voor dagbesteding.
Ook huur je bij OBG een werkplek of een vergaderruimte en geef of volg je er cursussen
en lezingen. Ontmoeten staat centraal in de filosofie van OBG.
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