VACATURE
Senior (coachende) verpleegkundige (28-36 per week)
Het Hooge Heem Grootegast is een zelfstandig woonzorgcentrum in het groene en landelijke
Grootegast. Wij bieden in een eigentijds en modern gebouw een plezierige woonomgeving
waar het thuis voelen centraal staat. Met de kernwaarden Gastvrij, Vertrouwd en
Professioneel bieden wij de bewoners zorg en welzijn, behandeling en begeleiding in nauwe
samenwerking met de familie. Jij bent als collega de ambassadeur van ‘Ons Hooge Heem’
Wat ga je doen?
Je fungeert als brug tussen het kernteam en jouw collega's binnen de zorgteams. Verbinding zoeken
en maken is daarom voor jou vanzelfsprekend! Je signaleert knelpunten, geeft feedback en creëert
bewustwording bij collega's. In jouw rol initieer jij structurele verbeteringen in het zorgproces. Dit
doe je via coaching on the job en via het implementeren van projecten. Dit doe je vanuit overtuiging
en passie omdat jij als geen ander van mening bent dat kwalitatief goede en belevingsgerichte zorg
bijdraagt aan een fijn leven. Je durft te pionieren.
•

•
•
•
•

Adviseren, coachen en ondersteunen van medewerkers ten aanzien van het verbeteren
van de kwaliteit van zorg, en het implementeren en borgen van (kwaliteits-)richtlijnen
of innovaties;
Vertalen van kennis en inzichten naar het dagelijks handelen in de praktijk (informatie
begrijpelijk en inzichtelijk maken voor collega’s, bewoners en familie)
Deskundigheid van medewerkers vergroten door het geven van voorlichting, scholing
en coachen op kennis en vaardigheden;
Teams inhoudelijk steunen bij complexe situaties, deskundigheid dusdanig versterken
dat kennis bij veranderingen is geborgd;
Regie op het verpleegkundig proces in samenwerking met andere disciplines, zoals
betrokken huisartsen in de omgeving;

Wie ben jij?
Een positieve en toegankelijke collega met visie op kwalitatief goede en belevingsgerichte zorg, maar
die ook vooral oog voor de ander heeft. Je houdt van afstemming en het concreet maken van
verwachtingen. En verder:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Een diploma hbo-v
Interesse in de complexe zorgvraag in de ouderenzorg
Leergierig en anderen goed meenemen in jouw visie;
Solistisch kunnen werken;
Toegankelijk en empathisch;
Je hebt een groot zelf reflecterend vermogen op het eigen handelen;
Je bent in staat om (tijdig) eigen grenzen aan te geven én te bewaken;
Je beschikt over de vaardigheid om zaken in een ander daglicht te bekijken en te
kunnen omdenken;
Je kunt goed incasseren en met humor situaties beschouwen.

Wij bieden jou:
•
•
•

Contract voor onbepaalde tijd
Mogelijkheid om opleidingen, cursussen en e-learnings te volgen. Ook hebben we een
uitgebreid inwerkprogramma om de organisatie en processen beter te leren kennen.
Salaris conform de cao VVT, inschaling is afhankelijk van je werkervaring.

Verder bieden we goede secundaire arbeidsvoorwaarden, waaronder een pensioenregeling via het
PFZW. Ook hebben we collectieve afspraken met verschillende (zorg)verzekeringen. Daarnaast kan je
gebruik maken van diverse voordelen, bijvoorbeeld de regeling uitruil reiskostenvergoeding of de
voordeelregeling waarbij je voor de aanschaf van een nieuwe fiets of laptop een aantrekkelijk
belastingvoordeel kunt krijgen.
We maken graag kennis met je!
Graag ontvangen we je sollicitatie voor 5 oktober op HRM@hethoogeheem.nl. Voor meer
inhoudelijke informatie kun je contact opnemen met Nicole Doornbos, 06 83671630.

