HEB JIJ EEN HART DAT
KLOPT VOOR ZIEKE
KINDEREN?
Zieke kinderen de kans geven om zichzelf te kunnen
zijn. Een leven te leiden waarbij niet de ziekte, maar
hun ontwikkeling voorop staat en waarin ze zoveel
mogelijk eigen beslissingen kunnen nemen. Is dat waar
jij je volledig voor wilt inzetten? Dan zijn wij op zoek
naar jou!
Bij KinderThuisZorg bieden we kinderverpleegkundige zorg
aan kinderen in heel Nederland. Met elkaar voelen we ons
er verantwoordelijk voor om al deze kinderen te verzekeren
van echt de allerbeste kwaliteit van zorg. Dat begint met
dat zij zorg krijgen op precies die plek waar ze zich op hun
gemak voelen en waar ze zo goed mogelijk kind kunnen
zijn. Dit kan thuis zijn, maar ook bij opa en oma, op school,
bij de sportvereniging of op hun vakantieadres.

BEN JE ECHT FLEXIBEL?
Als kinderverpleegkundige van KinderThuisZorg werk je in
een regionaal georganiseerd, zelfstandig functionerend
kinderwijkteam, ergens in Nederland. Het gebied dat een
wijkteam bestrijkt, verschilt per regio. Om gemakkelijk bij je
gezinnen te komen, is het dus van belang dat je de
beschikking hebt over een auto. Daarnaast wordt van je
verwacht dat je flexibel bent en je gemakkelijk kunt
aanpassen aan wisselende werktijden en zorgvragen.

WIL JIJ JEZELF BLIJVEN
ONTWIKKELEN?
KAN JIJ
HET AAN?

KinderThuisZorg is een voorloper op het gebied van
kwaliteitsverbetering, niet alleen binnen de eigen
organisatie, maar ook op landelijk niveau. Verbeteringen
vragen om veranderingen. De ontwikkelingen binnen
KinderThuisZorg staan daarom nooit stil. En dus moet ook
jij als kinderthuiszorgverpleegkundige jezelf steeds verder
willen ontwikkelen. KinderThuisZorg biedt je daarvoor de
kans, je moet hem alleen zelf nog grijpen!

GOED OM TE WETEN
Een meeloopdag maakt deel uit van de
sollicitatieprocedure
Je ontvangt een reactie wanneer je wordt uitgenodigd op
gesprek.
Wij bieden zowel oproepcontracten als vaste contracten.
Wij werken volgens het ontwikkelde Handvest Kind en
Zorg.
Meer lezen? www.handvestkindenzorg.nl

Doorloop snel de volgende stappen om te kijken of je
aan de randvoorwaarden voldoet om te solliciteren!

IK BEN
KINDERVERPLEEGKUNDIGE
Met minimaal een MBO-V Kinderverpleegkundige diploma

JA

NEE

Dat is niet erg, je komt nog steeds in aanmerking.
Kijk snel verder!

OPLEIDING
Ik heb een HBO-V of inservice-A diploma

JA

NEE
HELAAS, WIJ ZOEKEN
KINDERVERPLEEGKUNDIGEN EN/OF
AFGESTUDEERDE HBO-V'ERS

VERVOLGOPLEIDING

Ik wil de opleiding tot kinderverpleegkundige volgen
en ik ben bereid tijd hierin te investeren

JA

NEE

VOORAFGAAND AAN DE OPLEIDING
TOT KINDERVERPLEEGKUNDIGE
DIEN JE MINIMAAL 1 JAAR
WERKZAAM TE ZIJN BIJ
KINDERTHUISZORG. BIJ GEBLEKEN
GESCHIKTHEID MAG JE DE
OPLEIDING VOLGEN.

JAMMER, HET VOLGEN VAN DE
OPLEIDING TOT
KINDERVERPLEEGKUNDIGE IS
VERPLICHT

BESCHIKBAARHEID
Naast mijn opleiding wil ik minimaal 24 uur per week
werken

PASSEN
WIJ BIJ
ELKAAR?

JA

NEE
HELAAS, 24 UUR IS HET MINIMAAL
AANTAL UUR DAT JE PER WEEK
MOET WERKEN

VERVOER
Ik heb de beschikking over een auto

JA

NEE
HELAAS, JE HEBT REGELMATIG EEN
(EIGEN) AUTO NODIG

YES!
Hoi! Ik ben Jet

Je voldoet, net als ik, aan de randvoorwaarden van
KinderThuisZorg en daarom willen wij meer over jou
te weten komen.
Je kunt nu starten met jouw sollicitatie. Wie weet worden wij
binnenkort collega's!
Klik op de button hieronder om direct te beginnen.

START SOLLICITATIEPROCEDURE

