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0597-565500

Stichting Zorgcentrum ‘de Blanckenborg’ is een uniek zorgcentrum waar 225 medewerkers in
verschillende disciplines werkzaam zijn en circa 100 vrijwilligers worden ingezet. Wij bieden
zorg, welzijn en behandeling aan met name ouderen. Naast de intramurale zorg
(verpleeghuiszorg, psychogeriatrie en somatische zorg) leveren we ook wijkverpleging,
dagbesteding en WMO huishoudelijk zorg. Ook heeft `De Blanckenborg´ een eigen
voedingsdienst (met maaltijdvoorziening in de wijk en een wijkrestaurant), linnenkamer en
een technische dienst.
Werk je graag in de zorg maar wil je het liefst in een kleinschalige instelling aan de slag,
dan is een baan in ‘de Blanckenborg’ zeker iets voor jou.
Wij vragen op korte termijn
verpleegkundig specialist (min. 28 uur per week)
Onze visie is:
Wij (medewerkers) werken waar bewoners wonen, bewoners wonen niet bij ons op het werk. De
organisatie sluit daarbij maximaal en creatief aan op de wensen en behoeften van de bewoners en
cliënten uit de omgeving, passend binnen onze (financiële) mogelijkheden. De werkprocessen en
werkinhoud worden bepaald door het leefritme, de behoeften én de eigen verantwoordelijkheid
van de bewoners. Met, voor en door bewoners, cliënten en hun mantelzorgers. ‘de Blanckenborg’
staat voor geborgenheid. Onze toetssteen is dan ook: wat is de meerwaarde voor de bewoner.
Kerntaken:
De verpleegkundig specialist werkt in het verpleeghuis (incidenteel op consultbasis in de
wijkverpleging), ondersteund de zorgteams vanuit de medische dienst en valt hiërarchisch onder
de zorgmanager. De zorgteams bestaan uit professionele medewerkers van een gemengd
opleidingsniveau. Gezamenlijk zijn zij verantwoordelijk voor het totale zorgproces van onze
bewoners. Je krijgt de vrijheid om jouw expertise verder uit te bouwen, te delen en over te
dragen aan de teams.
Wat houdt het werk in:
Als verpleegkundig specialist ben je verantwoordelijk voor verpleegkundig specialistische zorg en
geprotocolleerde geneeskundige zorg voor de psychogeriatrische en somatische afdelingen
binnen ons zorgcentrum. Dit doe je in directe samenwerking met de specialist
ouderengeneeskunde. Naast de bewonersgeboden werkzaamheden verwachten wij dat je
meewerkt aan kwaliteitsprojecten ter verbetering van de verpleegkundige en/of medische zorg
en deelneemt aan voor de functie relevante overlegsituaties en projecten.
Je onderhoudt de contacten met externe instellingen zoals het ziekenhuis en de huisarts.
Wij vragen:
Een afgeronde opleiding tot verpleegkundig specialist (Master Advanced Nursing Practice), bij
voorkeur ervaring in de ouderenzorg met chronische zorg/intensieve zorg. Je bent BIG
geregistreerd als verpleegkundig specialist en staat geregistreerd in het kwaliteitsregister

VenVN/VSR. Daarnaast verwachten we dat je kennis en ervaring met kwaliteitssystemen en
kwaliteitsnormen in de zorg.
Competenties waaraan wij grote waarde hechten binnen de organisatie zijn:
 Cliëntgericht, flexibel, multidisciplinair samenwerken, goede communicatieve en
adviserende vaardigheden en probleem analyserend vermogen.
Wij bieden:
 Je maakt deel uit van het medisch team, bestaande uit een specialist
ouderengeneeskunde, psycholoog, de zorgmanager en uiteraard ondersteuning van al je
collega's;
 Een interessante afwisselende functie op een dynamisch snijvlak, voor iemand die niet
bang is voor vernieuwing in een organisatie met de volledige zorgketen op 1 locatie;
 Arbeidsvoorwaarden marktconform CAO Verpleeg-, Verzorgingstehuizen en Thuiszorg;
 Inschaling in FWG 60.
Overig:
 Het dienstverband wordt aangegaan voor onbepaalde tijd;
 Voor inlichtingen kun je contact opnemen met Bouwien de Vries-Korte, zorgmanager. Zij
is bereikbaar op woensdag 27 en donderdag 28 december as. en vanaf 4 januari 2018.
Sollicitaties kun je uitsluitend per mail tot 12 januari 2018 richten aan Karina Huls,
staffunctionaris coaching en ontwikkeling (mailadres hr@blanckenborg.nl), o.v.v. vacature
verpleegkundig specialist.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

