Gezondheidscentrum Holendrecht zoekt per z.s.m. een Verpleegkundig Specialist
voor een dienstverband van 24-32 uur per week.
Kenmerken van de praktijk:

In Gezondheidscentrum Holendrecht biedt de huisartsendiscipline integrale zorg aan 7500
patiënten. Het centrum werkt samen met verschillende zorgverleners, zoals huisartsen,
fysiotherapeuten en andere disciplines.
In de functie van Verpleegkundig Specialist ga je ons team van huisartsen, praktijkondersteuners en
assistenten versterken. Het betreft een nog niet vast vorm gegeven functie waarin jouw bijdrage in
hoge mate wordt gewaardeerd.
Wat zoeken wij:
•
•

•
•

Een ervaren duizendpoot met afgeronde geaccrediteerde master opleiding tot
Verpleegkundige Specialist;
Een patiëntgerichte en creatieve collega die zelfstandig en in teamverband kan werken en
graag meedenkt met de ontwikkelingen.
Een collega die kennis heeft van de eerstelijnszorg, affiniteit met het werken in een
achterstandswijk, en zich kan vinden in het zogenaamde 4 D model. Aandacht voor patiënt is
meer dan alleen het medische.
Een collega die bij voorkeur op maandag, woensdag en vrijdag kan werken.

Wat bieden wij:

•
•

Een leuke werkplek in een dynamische omgeving waar de nadruk ligt op ontwikkeling en
gezamenlijkheid.
Salaris in functiegroep 11 cao gezondheidscentra.

Jouw taken:
• Ondersteuning van de huisarts en het voeren van zelfstandig spreekuur
• Meedenken en meewerken aan het nieuwe 4 domeinen werkmodel
Taken t.a.v. patiëntenzorg







Het verzamelen van gegevens ten behoeve van diagnostiek;
Het uitvoeren voor voorbehouden handelingen t.a.v. de omschreven patiëntencategorieën;
Het opstellen van somatische diagnose bij de omschreven patiëntencategorieën;
Het opstellen van een behandelplan en het uitvoeren ervan;
Het geven van informatie en voorlichting aan patiënten en hun relaties over medische zorg,
behandelingen en preventiemogelijkheden;
Het zelfstandig beëindigen van de behandelrelatie

Als je je herkent in het profiel nodigen we je hierbij van harte uit te solliciteren.
Voor aanvullende informatie over de functie kun je contact opnemen met Sandra Groot, via
telefoonnummer 088-2992040 (menukeuze 2) Sollicitaties voorzien van motivatie en CV graag voor 17
augustus a.s. per email sturen aan: directie@gazo.nl
Kijk ook op: www.gezondheidscentrumholendrecht.nl - www.gazo.nl – Acquisitie n.a.v. deze vacature
wordt niet op prijs gesteld.

