Wij bieden:
Een baan als zorgcoördinator van onze locatie in Nieuwendijk inschaling nader te bepalen, reiskosten
conform CAO VVT. Je werkt in een team met betrokken en gemotiveerde collega’s die zorgen voor een
fijne sfeer in onze Woonzorg. Bijscholing vinden we belangrijk en opleidingsmogelijkheden zijn altijd
bespreekbaar.
Je werkt samen met zorgcoördinatoren van Werkendam en Thuiszorg in bijvoorbeeld de voorbereiding
van klinische lessen en managementtaken. Hiervoor is wekelijks een ZoCo-overleg.
Je werkt vooral van maandag t/m vrijdag de dagdiensten. Dit ivm de voorkomende managementtaken.
De functie valt rechtstreeks onder leiding van onze Manager Zorg die de zorgcoördinator begeleidt en
coacht.
Het team regelt leuke activiteiten voor onze bewoners, en voor onze werknemers organiseren wij bijv.
een nieuwjaarsborrel en zomerbarbecue.

Wij zoeken:
Een zorgcoördinator die leiding geeft aan team Nieuwendijk. Voor ons zijn een aantal kernwaarden van
belang, zoals: goede contactuele vaardigheden, geduld en betrokkenheid.
•
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Je combineert in deze functie zorgtaken met coördinerende taken.
Je bewaakt de voortgang en de kwaliteit van de zorg.
Je bent het aanspreekpunt voor je team en de samenwerking met je collega’s is daarin
belangrijk.
Je bent tevens aanspreekpunt voor overige disciplines (cliënt overstijgend).
Jij onderhoudt de contacten met de familie en andere zorgverleners
Jij zorgt voor een cliëntgerichte verpleging en verzorging aan de hand van het zorgplan.
Je bent praktijkopleider voor de locatie Nieuwendijk. Je traint/coacht werkbegeleiders en
bewaakt het leerproces van leerlingen gedurende hun opleiding.
Je bewaakt de kwaliteit van de zorg die wij leveren aan onze bewoners. Dit door coaching van je
team, dossiercontroles en het bewaken van het teamkwaliteitsplan.

Herken jij jezelf in onderstaand profiel:
•
•
•
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•
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•
•
•

Je bent in het bezit van een HBO-diploma verpleegkunde en bent BIG geregistreerd.
Jij bent bevoegd en bekwaam voor het uitvoeren van verpleegtechnische handelingen.
Je hebt ervaring bij voorkeur als zorgcoördinator.
Jij bent flexibel inzetbaar voor minimaal 32 uur gemiddeld per week.
Je hebt affiniteit met de doelgroep ouderen met dementie en/of somatische problematiek.
Je bent creatief, ondernemend en oplossingsgericht
Jij hebt een groot verantwoordelijkheidsgevoel en kan goed zelfstandig werken.
Jij kan medewerkers enthousiasmeren en stimuleren.
Je vindt het leuk om kennis over te dragen aan onze leerlingen en bent in staat dit leerproces te
bewaken.
Je bent betrokken, tactvol, hulpvaardig en flexibel.
Jij bent in het bezit van een rijbewijs en eigen vervoer.
Je woont in een straal van 30 km afstand van Altenastaete Woon/Thuiszorg B.V.

Als er wederzijdse interesse is dan kun je een dagje meelopen in ons team en de sfeer proeven in onze
woonzorg.
Acquisitie n.a.v. deze vacature stellen wij niet op prijs.

