Vacature HBO (kinder) verpleegkundige

WIL JIJ ALS
HBO- (KINDER)
VERPLEEGKUNDIGE
WERKEN BIJ DE
KOPLOPER IN DE
KINDZORG VOLGENS
HET NIEUWE
BEROEPSPROFIEL
BN 2020?

Zorgen voor zieke kinderen doe je niet
alleen met je hart maar vooral ook met
je professionele verstand
Vanwege vele nieuwe zorgvragen en uitbreiding van werkzaamheden zijn wij
voor diverse kinderwijkteams in heel Nederland dringend op zoek naar hbo(kinder)verpleegkundigen die kansen zien en uitdagende oplossingen weten
te vinden waardoor de beste kinderverpleegkundige zorg wordt geleverd aan
zieke kinderen, jongeren en hun gezinnen in hun eigen leefomgeving.
Als eerste en enige kinderthuiszorgorganisatie in Nederland bieden we jou de unieke
kans om te werken volgens het nieuwe beroepsprofiel BN 2020 en nemen we jou
volledig mee in je (toekomstige) beroep als ‘regieverpleegkundige’.

Over het werk
Werken als hbo-(kinder)verpleegkundige bij KinderThuisZorg-Nederland biedt zoveel meer
uitdagingen dan werken als kinderverpleegkundige in het ziekenhuis. In het ziekenhuis voer je
het beleid uit wat de kinderarts heeft opgesteld maar bij ons is de hbo-(kinder)verpleegkundige
degene die de lijnen van het beleid uitstippelt en samen met collega’s uitvoert. Je draagt zorg
voor het gehele zorgproces en draagt zorg voor de continuïteit hiervan.
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Over KinderThuisZorg-Nederland
Jaarlijks krijgen ongeveer 4000 kinderen en jongeren tussen de 0 en 18 jaar
kinderverpleegkundige zorg van onze kinderverpleegkundigen waarbij het kan gaan
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De vacature
Binnen de vacature hbo-kinder(regie)verpleegkundige ben je
verantwoordelijk voor het signaleren, coördineren en uitzetten van de best
mogelijke zorg.

•

De kinder-regieverpleegkundige is sinds 2015 wettelijk verantwoordelijk voor de
indicatiestelling. Je voert daarom inventarisatiegesprekken met kinderen/jongeren
en gezinnen die in zorg komen bij KinderThuisZorg-Nederland over welke zorg- en
hulpbehoefte zij nodig hebben. Je evalueert deze zorg en stuurt bij waar nodig.

•

Je voert ook inventarisatiegesprekken met kinderen/jongeren en gezinnen die
een zorg- en hulpbehoefte hebben waarvoor zij een persoonsgebonden budget
(pgb) willen aanvragen. Je hebt hierbij uitgebreid contact met professionals in alle
kinderleefdomeinen.

•

Je begeleidt kinderen en gezinnen bij het toewerken naar zoveel mogelijk
zelfstandigheid waarbij een ‘zo normaal mogelijk’ leven de doelstelling is.

•

Je begeleidt stagiaires en verpleegkundigen die de vervolgopleiding tot
kinderverpleegkundige aan het volgen zijn.

•

Je voert dagelijks voorbehouden handelingen uit die in ziekenhuizen vaak door artsassistenten worden uitgevoerd.

•

Je levert een actieve bijdrage aan alle ontwikkeling van de kindzorg.

•

Niet onbelangrijk: In het ziekenhuis moet je vaak rennen en heb je nog maar
nauwelijks contact met degenen waar je het voor doet: het kind en het gezin. Bij
KinderThuisZorg-Nederland bepaal je zelf hoeveel tijd het kind en het gezin nodig
hebben van jouw aandacht.

Om te blijven voldoen aan de beste zorg voor zieke
kinderen en jongeren vragen wij van jou:
•

Dat je zieke kinderen of jongeren niet zielig vindt maar dat je ze ziet als volwaardige
mensen die op weg worden geholpen naar volwassenheid.

•

Dat je ouder(s) niet zielig vindt maar hen op weg helpt naar een goede balans in de
draagkracht en draaglast van het ouderschap.

•

Dat je een diploma hebt als hbo-verpleegkundige of binnenkort gaat afstuderen en de
wens hebt om de vervolgopleiding tot kinderverpleegkundige te gaan volgen. Voor de
vervolgopleiding is het belangrijk dat je bereidt bent om minimaal 32 uur te werken
gedurende de opleiding.

•

Dat je een diploma als hbo-verpleegkundige hebt en een diploma als
kinderverpleegkundige. Je vindt je werk belangrijk en daarom wil je minimaal 24 uur
per week werken.

•

Dat je een aardige en enthousiaste teamplayer bent die krachtig en innovatief kan
handelen, maar ook heel goed voor zichzelf kan zorgen.

•

Dat je goed op de hoogte bent van de laatste ontwikkelingen binnen jouw vakgebied.

•

Dat je een hoog verantwoordelijkheidsgevoel hebt en de drive om altijd de beste
kinderverpleegkundige zorg te willen leveren.

•

Dat je in je werk secuur en kwaliteitsgericht werkt.

•

Dat je integer bent en over inlevingsvermogen beschikt . Ook ben je flexibel in de
omgang en kun je goed omgaan met veranderingen.

•

Eigen initiatief tot kwaliteitsverbetering wordt zeer gestimuleerd, je werkt niets voor
niets bij de koploper van Nederland.

•

Dat jij je werk als belangrijk onderdeel ziet van je leven en jouw ontwikkeling als
professional en mens.

Wat mag je van ons verwachten?
Omdat jij niet alleen hart hebt voor de zorg, maar ook zeker de brains en elke dag de beste
kinderverpleegkundige zorg wilt leveren hoort daar natuurlijk ook een goede beloning bij:
•

Een salaris conform de cao VVT. Dit hangt uiteraard ook af van jouw werkervaring en
wensen. Hier gaan wij graag met je over in gesprek!

•

Mogelijkheid tot het krijgen van een vast contract. Een beetje zekerheid is wel zo fijn.

•

Optie tot het gebruikmaken van een leuke Fiat 500 als teamauto. Lekker stijlvol op pad.

•

Als jij bij ons start bieden wij jou een uitgebreid en gedegen inwerktraject waarin je
o.a. leert te reflecteren op je eigen beroepshouding in combinatie met je eigen ik.
Daarnaast word je getraind in alle voorkomende medisch technische vaardigheden, het
kinderverpleegkundig redeneren en onze doelmatige- en systematische werkwijze.

•

Bieden wij jou de mogelijkheid tot een op maat gemaakt opleidingsprogramma, continue
uitdaging en ontwikkeling. In ons skillslab kun jij je vaardigheden volop trainen en hebben
we zelfs een huis nagebouwd waar scenario’s worden getraind. Daarnaast zijn er jaarlijks
meerdere trainingen die je meenemen in alle ontwikkelingen rondom de kindzorg.

•

Reiskostenvergoeding en pensioenregeling. Wij willen ook graag goed voor jou zorgen!

•

Een superhippe bedrijfskledingset, een op maat gemaakte tas, iPad en iPhone om jouw
werk optimaal te kunnen uitvoeren.

•

Een KinderThuisZorg-achterban, die altijd voor je klaar staat met een luisterend oor en
je faciliteert waar mogelijk. Wij doen er alles aan om jou goed te ondersteunen waar jij
dat nodig hebt. Ons medewerkerbeleid draait om aandacht voor jou. Uiteraard krijg je
voldoende tijd om in de praktijk te oefenen en word je hierbij ondersteund door ervaren
kinderverpleegkundigen.

Ben jij er klaar voor om elkaar te ontmoeten?
Ben je helemaal enthousiast geworden en pas jij in dit
plaatje? Reageer dan direct.

Nikki

Vragen?
Jouw toekomstige collega’s Nikki en Anouk zitten te popelen om al jouw vragen te

Anouk

beantwoorden.
Reageren kun je doen op verschillende manieren:
•

Bellen via mobiel of appen: 06-26764235

•

Mailen mag ook: via organisatie@kinderthuiszorg.nl

