Verzorgenden IG en Verpleegkundigen voor de
Thuiszorg (2020.328)
Parkstad

Uren in overleg

Wij zoeken jou

Kom werken in de wijkverpleging van MeanderGroep.
De wijkverpleging binnen MeanderGroep bestaat uit 80 reguliere buurtteams en 5 gespecialiseerde teams binnen
de regio Parkstad. Daarnaast behoort ook Hospice de Mantelhof in Heerlen tot onze locaties. Wij zoeken meerdere
nieuwe collega’s met het diploma Verzorgende (IG) of Verpleegkundige MBO/HBO, voor verschillende buurtteams
en het Hospice. De teams werken zelfsturend, waarbij eigen kracht en eigen regie centraal staan, zowel in de zorg
voor klanten als binnen het werk. Ons motto is ‘zo thuis mogelijk’ vanuit het besef dat goede zorg het verschil
maakt voor een klant.
Word jij onze nieuwe collega? Klopt jouw hart ook voor de zorg?
Dan is het tijd voor een nieuwe uitdaging in de thuiszorg van MeanderGroep! Jij gaat werken in een leuke
organisatie, die continu in beweging is, met leuke teams, baanzekerheid, een contract dat op jou is afgestemd, een
goed salaris, veel ontwikkelmogelijkheden én de persoonlijke aandacht die jij verdient!

Dit vind je leuk om te doen
Uitvoeren van verpleegtechnische handelingen;
Deelnemen aan projecten;
Uitdaging vinden in specialisaties;
Werken in de buurt/locatie/wijk/team die bij jou past, bij jou in de buurt;

Hier herken jij jezelf in
Je werkt vanuit een persoonlijke en professionele benadering;
Je hebt oprechte aandacht voor de klant;
Je hebt aandacht voor kwaliteit van leven en zelfredzaamheid;
Je neemt je verantwoordelijkheid en bent creatief in het zoeken naar oplossingen;
Je weet je eigen rol te pakken, bijvoorbeeld als wondzorg-, planner- of hulpmiddelencoach.

Dit zoek jij verder in een baan
Contracturen die bij jou passen, met een goede balans tussen werk en privé;
Je krijgt een vast contract, een iPad, smartphone, eigen invulling n.a.v. jouw voorkeuren (o.a.
aantal uren en regio);
Jouw voorkeuren zijn leidend voor jouw inzetbaarheid. Je kunt bij ons aangeven hoe jij wilt
werken: het aantal uren per week, welke doelgroep en bijvoorbeeld in welk gebied/team.
Er wordt gewerkt met een basisrooster, zodat je ver vooruit je planning weet.
Salarisinschaling is afhankelijk van functie- en opleidingsniveau conform cao VVT.

Verzorgende IG FWG 40 maximaal € 2971,05 bruto bij een fulltime dienstverband.
Verpleegkundige mbo FWG 45 maximaal € 3264,29 bij een fulltime dienstverband.
Verpleegkundige hbo FWG 50 maximaal € 3707,64 bij een fulltime dienstverband.

Bij indiensttreding dien je een geldige VOG (verklaring omtrent gedrag) te kunnen overleggen of bereid te zijn deze
aan te vragen. De kosten van de VOG worden vergoed door MeanderGroep. Je bent als verpleegkundige in het
bezit van BIG-registratie.
MeanderGroep staat bekend om haar ontwikkel- en doorgroeimogelijkheden en goede secundaire
arbeidsvoorwaarden. We behoren niet voor niets al 3 jaar op rij tot de aantrekkelijkste werkgever van Zuid(Limburg).
In deze functie is momenteel het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen verplicht.
Gezondheid en welbevinden zijn belangrijke items voor ons als werkgever, zoals plezier hebben in je werk, een
goede balans tussen werk en privé en vitaliteit.
Loop vrijblijvend een ochtend/middag/avond mee met een van onze enthousiaste werknemers.

Wil je graag meer weten?
Voor meer informatie over deze leuke uitdaging
mag je contact opnemen met Guido Hendrix,
Manager V&V Brunssum & Ubach over Worms, tel:
06 43550988.
Vacaturenummer 2020.328

Solliciteren?
Is deze vacature de perfecte baan voor jou? Laat
ons via meanderwerk@mgzl.nl weten waarom je
deze leuke uitdaging zo graag aan wilt gaan.
Vergeet niet het vacaturenummer (2020.328) te
vermelden.
Je kunt op deze vacature solliciteren t/m 31
december 2020. De sollicitatiegesprekken vinden
plaats in overleg.

