Functiebeschrijving Verpleegkundige care
Omdat wij altijd de mens zien
Werken bij Zorgroep Groningen betekent je dagelijks met je collega’s inzetten om
onze cliënten een waardevolle dag te bezorgen. Ze verblijven tijdelijk bij ons om te
revalideren na een heupoperatie of een CVA. Of wonen permanent bij ons omdat het niet meer
vertrouwd is om zelfstandig thuis te wonen. In een team met enthousiaste mensen doe jij er alles aan
om iemand zo snel mogelijk terug laten keren naar de oude woonsituatie. En als dat niet kan dan bied
je hen een fijne woonomgeving die zoveel mogelijk lijkt op thuis. We investeren in zoveel mogelijk
medewerkers met zorgtaken. Zodat we ook echt het verschil kunnen maken in de kwaliteit van leven
van onze cliënten en goed in kunnen spelen in wat ze zelf kunnen en belangrijk vinden. Bij ons heb je
alle ruimte om altijd de mens te zien.
We bieden je alle mogelijkheden om jezelf te ontwikkelen. Je hebt in samenspraak met je collega’s
invloed op je werktijden, wat je de mogelijkheid geeft om je werk en privéleven op elkaar af te
stemmen. Gezonde medewerkers die met plezier naar hun werk gaan, vinden we belangrijk. Daarom
zetten we in op duurzame inzetbaarheid van onze mensen en dragen we graag bij aan een goede
balans tussen werk en vrije tijd.

Over de functie

Als verpleegkundige werk je multidisciplinair samen met artsen en behandelaren. Het is jouw kerntaak
dat deze samenwerking goed verloopt en je bent verantwoordelijk voor de continuïteit van zorg.
Alle afspraken over de juiste zorg van een cliënt en zijn of haar persoonlijke wensen en behoeften
worden vastgelegd in een zorgleefplan. Jij bent er verantwoordelijk voor dat de afspraken goed
worden vastgelegd en dat ze worden nagekomen. Ook door de andere collega’s binnen je team. Je
bent voor cliënten het centrale aanspreekpunt als het gaat om de naleving van het zorgleefplan. Je
ondersteunt en coacht verzorgenden en helpenden en begeleidt verpleegkundigen in opleiding. Je
bent de aanjager van kwaliteit van zorg en hebt als belangrijke taak andere zorgmedewerkers hierin
mee te nemen.

Wat vragen we van je?





Je hebt een afgeronde opleiding MBO-V
Je staat ingeschreven in het kwaliteitsregister, of bent bereid om je bij indiensttreding in te
schrijven;
Je voert voorbehouden handelingen op niveau 4 uit;
Je bent werkbegeleider van de eigen medewerker in opleiding.

Wat bieden we je?
Als je deel uitmaakt van onze organisatie val je onder de cao VVT. Daarnaast kun je deelnemen aan
het meerkeuze arbeidsvoorwaardenpakket (MKA), zoals het fietsenplan, aanschaf van sportartikelen,
contributie sportvereniging. Je wordt opgenomen in het Pensioenfonds Zorg en Welzijn en je hebt de
mogelijkheid om deel te nemen aan de collectieve ziektekostenverzekering. Ook wordt er gefaciliteerd
om je in te kunnen schrijven in het collectieve abonnement kwaliteitsregister V&VN.

