Vacature oproep verpleegkundige

WIL JIJ, NAAST JOUW BAAN ALS
KINDERVERPLEEGKUNDIGE IN HET
ZIEKENHUIS, MEEBEWEGEN MET
HET KIND EN HET GEZIN?

KOM DAN ALS
OPROEPKRACHT WERKEN
BIJ KINDERTHUISZORGNEDERLAND; DÉ KOPLOPER
IN DE KINDZORG!

Bij KinderThuisZorg-Nederland werk je
niet alleen met je hart, maar vooral met
je professionele verstand
Vanwege vele nieuwe zorgvragen en uitbreiding van werkzaamheden zijn
wij voor diverse regio’s binnen KinderThuisZorg-Nederland op zoek naar
kinderverpleegkundigen die, naast hun werk in het ziekenhuis, willen
meebewegen met het kind en het gezin naar huis. Verpleegkundigen met
oog voor de toekomst, die kansen zien en uitdagende oplossingen weten te
vinden, waardoor kinderen en jongeren in hun eigen leefomgeving de beste
zorg kunnen krijgen.
Wil jij, naast het bieden van kinderverpleegkundige zorg in het ziekenhuis, ook laag
én hoog complexe zorg bieden aan kinderen en jongeren in hun eigen leefomgeving,
zodat zij niet langer in het ziekenhuis hoeven te zijn dan nodig? Heb jij oog voor
de toekomst en wil je je blijven ontwikkelen? Dan is een oproepcontract bij
KinderThuisZorg-Nederland misschien wel wat voor jou!

Over het werk
Werken als kinderverpleegkundige in de thuiszorg biedt veel mooie uitdagingen. Waar
je in het ziekenhuis het beleid uitvoert dat de kinderarts heeft opgesteld, werk je bij
KinderThuisZorg-Nederland samen met het kind en het gezin aan het zorgplan. Je draagt
zorg voor het zorgproces en draagt zorg voor de continuïteit hiervan. Bij sommige andere
kinderthuiszorgorganisaties worden kinderverpleegkundigen nog ingezet voor de zogenaamde
‘oppaszorg’. Dit is bij KinderThuisZorg-Nederland al lang niet meer aan de orde! Bij ons werk
je constant aan het versterken van zelfregie en zelfmanagement van de kinderen, jongeren
en de gezinnen, zodat zij -zoveel als mogelijk- zonder zorgprofessionals verder kunnen en een
‘zo normaal mogelijk’ leven kunnen leiden. Alleen bij complexere situaties waarbij er toezicht
noodzakelijk is, wordt de kinderverpleegkundige ingezet voor meerdere uren achtereen.
Een voorbeeld hiervan is zorg bij kinderen die aan de beademing liggen of die een terminale
zorgvraag hebben.
Als oproepkracht ben je van grote toegevoegde waarde voor onze landelijke kinderwijkteams
waar professionele en gedreven collega’s intensief en prettig met elkaar samenwerken. Wil je
graag eerst ervaren wat het werken bij KinderThuisZorg inhoudt? Dat kan! Een meeloopdag
maakt onderdeel uit van de sollicitatieprocedure.

Over KinderThuisZorg-Nederland
Jaarlijks krijgen ongeveer 4000 kinderen en jongeren tussen de 0 en 18 jaar zorg van
onze kinderverpleegkundigen, waarbij het kan gaan om het uitvoeren van voorbehouden
handelingen, zoals het toedienen van een intraveneuze antibioticakuur, maar ook de zorg aan
een kind dat 24 uur per dag ademondersteuning nodig heeft.
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De vacature

•

Als oproep-kinderverpleegkundige ben je verantwoordelijk voor het verlenen en
afstemmen van laag-, midden- en hoogcomplexe zorg aan kinderen en jongeren in de
eigen leefomgeving.

•

Als oproep-kinderverpleegkundige heb je een zelfstandige verantwoordelijkheid
en werk je samen met jouw collega’s aan de beste zorg. Het team is samen
verantwoordelijk voor het totale primaire proces.

•

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

•

Je werkt samen met stagiaires, kinderverpleegkundigen 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 waarschijnlijk vaak rennen en heb je
misschien 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 van jouw aandacht nodig hebben.

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 kinderverpleegkundige (hbo, mbo of inservice);

•

Dat je minstens 2 dagen per maand inzetbaar bent voor KinderThuisZorg-Nederland;

•

Dat je flexibel inzetbaar bent;

•

Dat je bewijs hebt dat je kinderreanimatie en verpleegkundig rekenen recent en met
een voldoende resultaat hebt behaald;

•

Dat je de beschikking hebt over een eigen auto;

•

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 gestimuleerd, je werkt niet 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;

•

Reiskostenvergoeding;

•

Een superhippe bedrijfskledingset;

•

De mogelijkheid tot het krijgen van een vast contract, wanneer je ontdekt dat je wel 24u
per week voor KinderThuisZorg-Nederland zou willen werken;

•

Als jij bij ons start bieden wij jou een gedegen inwerktraject, waarin je boventallig werkt om
zo het werk bij KinderThuisZorg-Nederland zo goed mogelijk te leren kennen;

•

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 medewerkersbeleid draait om aandacht, ook voor jou als oproeper.
Uiteraard krijg je voldoende tijd om in de praktijk te oefenen en word je hierbij ondersteund
door kinderverpleegkundigen die ruime ervaring hebben in de kinderverpleegkundige
thuiszorg voor kinderen.

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:
•

Via ons vaste landelijke nummer: 088-0200789

•

Nog sneller is via mobiel bellen of appen: 06-26764235

•

Mailen mag ook: via organisatie@kinderthuiszorg.nl

