Nunspeet – vacature praktijkverpleegkundige ouderenzorg – 8 uur

Op zoek naar een uitdagende werkomgeving als praktijkverpleegkundige ouderenzorg? Dan is
praktijk De Jonge & Co op zoek naar jou!

Wat ga je doen?
Als praktijkverpleegkundige ouderenzorg van huisartspraktijk De Jonge & Co ben je verantwoordelijk
voor de gespecialiseerde en specifieke verpleegkundige zorg. Je hebt o.a. de volgende
aandachtsgebieden; diabetes, COPD/astma, cardio vasculair risicomanagement, hartfalen en
Advanced Care Planning. Je werkt zelfstandig in samenwerking met de huisarts, de
praktijkondersteuners somatiek en GGZ en de doktersassistentes. Je vervult deze rol in ons
gezondheidscentrum en voert je werkzaamheden grotendeels uit tijdens visites bij de mensen thuis.
Wat breng je mee?
Als praktijkverpleegkundige ben jij een coördinator ten top. Je weet alle disciplines mee te nemen in
de zorgprocessen en fungeert als intermediair tussen de patiënt, mantelzorger, huisarts, de POH’s, de
thuiszorg, paramedici, welzijn, eerstelijns oncologie- en wondverpleegkundige en ook de specialist
ouderengeneeskunde.
We zoeken;





Je kunt zelfstandig omgaan met complexe problematiek behorende bij onze kwetsbare
patiënten. Je weet als geen ander je werk te structureren;
Je werkt volgens richtlijnen en protocollen, maar je bent ook in staat om hier onderbouwd van
af te kunnen wijken;
Je draagt zorg voor de planning, organisatie en uitvoering van medische en verpleegkundige
inhoudelijke zorg;
Je hebt een grote passie voor de ouderenzorg en bent een echte s

We vragen:







Een afgeronde HBO-verpleegkundige opleiding met een aanvullende afgeronde opleiding tot
praktijkverpleegkundige;
Ervaring als praktijkverpleegkundige;
Een geldige BIG-registratie;
Probleemoplossend, analytisch en communicatief vaardig;
Bezit van rijbewijs en auto
Beschikbaarheid op dinsdag van 8.30-17.00u

Wat bieden wij?




Een jaarcontract in loondienstverband met uitzicht op een vaste aanstelling
Een zelfstandige, afwisselende functie in een open en collegiale werksfeer
Salariëring en overige arbeidsvoorwaarden conform CAO huisartsenzorg

Informatie & sollicitatie:
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Diana van Dongen, praktijkmanager, 06-28273486
of Artine de Jonge, huisarts, 06-41366610. Als je interesse is gewekt schrijf dan een sollicitatiebrief
met curriculum vitae naar Huisartsen Zorgplein de Enk, ter attentie van Diana van Dongen,
praktijkmanager Stationsplein 18, 8071 CH Nunspeet of per mail dvddongen@huisartsendeenk.nl
Wie zijn wij?
Als praktijk zijn we groeiend en lerende daarmee volop in beweging. Praktijk De Jonge & Co vormt
een onderdeel van Huisartsen Zorgplein De Enk. Er vindt intensieve samenwerking plaats met praktijk
Ouwerkerk en praktijk Morgenstern. Samen betrekken we een vleugel in Gezondheidscentrum
Zorgplein de Enk. Als 3 praktijkhouders hebben wij alle medewerkers van de 3 praktijken gezamenlijk
in dienst. Ons motto is werken vanuit het hart. Voor de missie en visie wordt verwezen naar
www.huisartsendeenk.nl

