Verpleegkundige geriatrie m/v
Vacaturenummer 19-005, 24 uur per week

Over Laurentius
Het Laurentius Ziekenhuis is een ziekenhuis met een overzichtelijke schaal, een informele cultuur en korte lijnen tussen
medewerkers onderling en tussen patiënt en zorgverlener. We hebben een breed zorgaanbod waarbij alle basiszorg voorhanden is
en door samenwerking met andere zorgpartners kunnen we ook hoogcomplexe zorg bieden. Betrokkenheid bij de patiënt en
klantgerichtheid zijn belangrijk voor ons. ‘Liefdevolle zorg met passie’ is onze visie en onze kernwaarden aandacht, optimisme,
deskundigheid en respect zijn de basis van ons handelen. De zorg voor ouderen is één van de speerpunten van Laurentius
Ziekenhuis.
De vakgroep Geriatrie
De vakgroep geriatrie bestaat uit 4 geriaters (3.2 fte) en bestaat uit een polikliniek en een dagcentrum geheugen, mobiliteit en
algemene geriatrische problematiek. Er vinden consulten en medebehandelingen plaats bij kwetsbare ouderen, vaak proactief
opgestart door de geriatrieverpleegkundigen. De dagverzorging geriatrie levert een belangrijke bijdrage door de observaties en de
inzet op de acute opname afdeling. De werkzaamheden vinden plaats op een ruim opgezette en goed geoutilleerde afdeling.
De ambities voor de komende jaren zijn onder andere gericht op multidisciplinaire samenwerking voor de kwetsbare oudere
patiënt.
De functie
Als verpleegkundige binnen de poli geriatrie ben je onder andere verantwoordelijk voor de coördinatie en organisatie van de zorg
rondom de geriatrische patiënten/oudere patiënten met complexe problematiek. Ook informeer, instrueer en begeleid je patiënten
en/of diens naasten en de afdelingsverpleegkundigen. Verder ondersteun je de geriaters bij onderzoek en behandeling van
geriatrische patiënten en in diens opdracht verricht je voorbehouden handelingen. Ontwikkelen van protocollen en voorlichtingsmateriaal en geven van voorlichting met betrekking tot preventie/ behandeling bij geriatrische problematiek behoort ook tot de
werkzaamheden.
Wie zoeken we?
 Minimaal een diploma MBO-Verpleegkunde aangevuld met bij voorkeur de vervolgopleiding tot geriatrieverpleegkundige;
 Ervaring en/of aantoonbare affiniteit met geriatrische patiënten;
 Je bent in staat patiënten te motiveren met de nodige empathie, tact en hulpvaardigheid.
Wat bieden we jou?
Een uitdagende, zelfstandige en afwisselende functie binnen een dynamische en volop in ontwikkeling zijnde afdeling. Het betreft
een tijdelijke functie voor de duur van 1 jaar, met uitzicht op een verlenging. De arbeidsvoorwaarden zijn conform cao
Ziekenhuizen. De functie van gediplomeerd geriatrieverpleegkundige is ingedeeld in functiegroep 50.
Informatie en sollicitatie
Wil je meer informatie over de functie? Bel dan met Gerry Hurkmans, teamleider, telefoonnummer 06-215 76 969. Voor vragen
over de sollicitatieprocedure kun je contact opnemen met Wieteke den Os, recruiter, telefoonnummer 0475-382226.
Indien Laurentius met jou een arbeidsovereenkomst aangaat, dien je een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) te overleggen.
Daarnaast kunnen in overleg referenties worden opgevraagd bij de huidige of vorige werkgever.
Tot uiterlijk 21 januari 2019 kun je reageren via onderstaand sollicitatieformulier.
De gesprekken vinden plaats op donderdag 24 januari in de ochtend, wij willen je vragen hier rekening mee te houden.
Klik hier om het sollicitatieformulier te openen.

