Verpleegkundig specialist - Vlaardingen
Informatie
Plaats

Rijswijk (zh)

Salarisindicatie

Dienstverband

Vast

Soort vacature

Regulier

Uren

0 - 40 uur

Publicatiedatum
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Werk- en denkniveau

WO,HBO

Sluitingsdatum

03-10-2022

Schaal

Vacature Tekst

Voor jou
·
·
·
·
·

Een goed marktconform salaris
Ervaren en behulpzame collega’s
Zelf je agenda indelen
Uitstekende arbeidsvoorwaarden (laptop, werktelefoon, scholingsbudget)
Afwisseling in werkzaamheden op verschillende locaties

Van jou
·
·
·
·
·

Diploma Master Advances Nursing Practice
BIG-registratie
Affiniteit met geriatrische cliënten
Ervaring in verpleeghuiszorg (somatiek en psychogeriatrie)
In bezit van een auto

Jouw koers
Ben jij toe aan de volgende stap in jouw carrière en heb jij affiniteit met geriatrische cliënten? Wij zijn op zoek naar jou! Kom ons
behandelteam versterken als verpleegkundig specialist bij Novicare in regio West Nederland omgeving Vlaardingen. Je komt
terecht in een dynamische omgeving waarin je zelf je agenda mag bepalen én je krijgt een takenpakket dat echt bij jou aansluit
als persoon. Daarbij krijg je een goed marktconform salaris met uitstekende arbeidsvoorwaarden zoals een scholingsbudget.
Benieuwd naar meer? Lees dan verder…

Jouw werk als verpleegkundig specialist
Als verpleegkundig specialist bij Novicare regio West Nederland (omgeving Vlaardingen) heb jij een uitdagende baan binnen en
buiten de grenzen van de klassieke zorginstelling. Jij bent regiebehandelaar waarbij je focus ligt op het leveren van specialistische
zorg aan ouderen in het verpleeghuis.

Over Novicare
Novicare is een paramedische- en zelfstandige dienst met zelforganiserende behandelteams. Samen behandelen we cliënten met
chronische, complexe zorgvragen door heel Nederland. Onze behandelaren zijn erg belangrijk voor ons, dus jij ook! Daarom
zoeken wij altijd een uitdaging die bij jou past. Wij bieden ruime opleidingsmogelijkheden aan om jezelf ook te blijven
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ontwikkelen. Daarnaast staat flexibel werken bij ons erg hoog in het vaandel.

Jouw Kracht
Als verpleegkundig specialist bij Novicare in regio West Nederland omgeving Vlaardingen, is het belangrijk dat je communicatie
vaardig bent en positief en motiverend kennis kan overdragen aan medewerkers in de zorg. Daarnaast verwachten wij het
volgende van jou:
·
·
·
·
·

Diploma Master Advances Nursing Practice
Een geldige BIG-registratie
Affiniteit met geriatrische cliënten
Ervaring in verpleeghuiszorg (somatiek en psychogeriatrie)
In bezit van rijbewijs B en eigen vervoer

Jouw Keuze
Als verpleegkundig specialist in Vlaardingen (regio West Nederland) kom jij te werken op een locatie bij jou in de buurt, zodat de
reistijd minimaal is! Daarnaast mag jij het volgende verwachten:
·
·
·
·
·
·
·

Een goed marktconform salaris
Goed ingerichte taakherschikking (vooruitstrevend binnen de sector!)
Levendige werksfeer met ervaren en behulpzame collega’s
Flexibele werktijden en agenda zelf indelen
Uitstekende arbeidsvoorwaarden (laptop, werktelefoon, scholingsbudget)
Uren in overleg
Deelname in onze medische vakgroep (bestaande uit verpleegkundig specialisten, specialisten ouderengeneeskunde,
artsen verstandelijk gehandicapten en physician assistants)

Pak het moment
Enthousiast geworden? Ga aan de slag als verpleegkundig specialist bij Novicare regio West Nederland omgeving Vlaardingen!
Stuur dan je CV en motivatiebrief.
Eerst nog een vraag? Dat mag natuurlijk ook! Ik, Suzan Geelen (regioleider) ben bereikbaar via WhatsApp op 06-48080748, je
mag me uiteraard ook bellen.

Acquisitie
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.
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