VACATURE
Ben jij verpleegkundige en wil je meer?
Het Hooge Heem Grootegast zoekt kandidaten voor de opleiding tot Verpleegkundig Specialist
(ouderenzorg)
Het Hooge Heem is een kleinschalig en zelfstandig woonzorgcentrum in Grootegast met een hoog
ambitieniveau. Met de geplande uitbreiding staat er in 2027 een modern woonzorgcentrum voor de
gezond ouder wordende mens met volop aandacht voor ieders individueel welzijn.
Wij voelen onszelf een community met amper hiërarchie. Volop ruimte voor de kwaliteiten van onze
collega’s!
Wij werken nauw samen met 2 huisartsen die in multidisciplinaire samenwerking met onze specialist
Ouderengeneeskunde op maat afgestemde zorg en behandeling bieden. In onze visie wordt de rol
van een verpleegkundig specialist steeds belangrijker in een schaarser wordende groep van
professionals. Daarom heeft Het Hooge Heem ervoor gekozen om in afstemming en samenspraak
met de behandelaren zelf een Verpleegkundig Specialist op te leiden.
De opleiding
De opleiding start in september 2022 en graag willen we dat je al in het eerste kwartaal van 2022
gaat starten bij Het Hooge Heem.
Het eerste halfjaar zul je samen met je collega HBOV-ers (een kwaliteitscoördinator en een
changeagent) optrekken om de organisatie goed te leren kennen.
Je nieuwe functie
Je bent gedurende de opleiding Verpleegkundige in opleiding tot Specialist, oftewel VIOS.
Je verdiept jouw kennis en kunde door het volgen van een kwalitatief hoogstaande opleiding en
brengt daarmee jouw verpleegkundige kwaliteiten verder tot ontwikkeling. Je bent een
verbinder/brug tussen de behandeldienst en de collega’s in de dagelijkse zorg. Door middel van
supervisie, coaching, leertherapie en werkbegeleiding wordt ruim aandacht besteed aan jouw
persoonlijke en professionele ontwikkeling.
Het praktijkdeel wordt vormgegeven door je werkplek op Het Hooge Heem en binnen de organisatie
van je supervisor Verpleegkundig Specialist.
Centraal in de opleiding staan:
- Klinisch redeneren en handelen voor je rol als zelfstandig bevoegd behandelaar
- Wetenschappelijke kennis en onderzoek als onderbouwing van het klinisch handelen en
redeneren
- Innovatie en implementatie van ontwikkelde kennis en expertise
Na succesvolle afronding van de opleiding ontvang je de onderwijsgraad Master of Science en de
beroepstitel Verpleegkundig Specialist.
Je wordt geregistreerd als Verpleegkundig Specialist in het BIG-register artikel 14.
Wat staat je te wachten
• Je gaat in september 2022 starten met de opleiding MANP (master advanced nursing
practice) aan de Hanzehogeschool van Groningen.
• Een gevarieerde functie in combinatie met een masteropleiding waarin je leert zelfstandig
behandelverantwoordelijkheid te dragen voor onze bewoners.
• Onderzoeken en verbeteren van de verpleegkundige diagnostiek, zorg en behandeling.
• Arbeidsvoorwaarden conform CAO-VVT inschaling passend bij de fase van opleiden en leren
• Een dienstverband voor bepaalde tijd voor de duur van de opleiding.
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Na het behalen van je diploma krijg je een aanstelling voor onbepaalde tijd in de functie van VS in
FWG 60.
Jij bent
-

een ervaren HBO verpleegkundige met minimaal 3 jaar ervaring in de zorg
doortastend, actief, gestructureerd en ondernemend
creatief in je aanpak met een nuchtere insteek
analytisch
open en toegankelijk
het liefst in de regio woonachtig of anders een grote affiniteit met de streek/ omgeving
een teamplayer en verbinder tussen en met de psycholoog, SO, collega’s, huisartsen en
andere behandelaren en bovenal verbindend met de teams en de zorgmedewerkers
En verder heb je:
- grote affiniteit met en een duidelijke visie op ouderenzorg
- gevoel voor humor en ben je optimistisch ingesteld

Reageren
Geïnteresseerd? Stuur dan vóór 20 januari 2022 jouw CV en motivatiebrief via
nicoledoornbos@hethoogeheem.nl. Heb je nog vragen, dan kun je contact opnemen met Klaas
Lindeboom ( 06 15944625)

N.B. acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld

