Ben jij een Verpleegkundige (niv. 4) met de kennis en kunde om collega’s te coachen en
begeleiden?
Wil jij werken bij een bijzondere, kleinschalige zorginstelling gelegen in een prachtig park in
Bilthoven?
Huize Het Oosten i s op zoek naar een

Coachend Verpleegkundige niveau 4
(16-36 uur)
Huize Het Oosten is bijzonder in Nederland. Het is een vrijmetselaarsgemeenschap waarbij
als kernwaarden v rijheid, verdraagzaamheid en broederschap gelden.
In Huize Het Oosten wonen mensen, veelal met een maçonnieke (vrijmetselarij) achtergrond,
die hun leven op hun eigen manier inrichten, in een huur- of koopappartement of op een
zorgafdeling (PG en Somatiek). Onze locatie kenmerkt zich door een ruime opzet, een zeer
hoog voorzieningenniveau en respect voor elkaar. Waar nodig is er professionele en
liefdevolle zorg nabij. Voor meer informatie en foto’s van onze unieke locatie en over de
vrijmetselarij verwijzen we je graag naar: www.huizehetoosten.nl
Wat ga je doen?
Als Coachend Verpleegkundige heb je naast je reguliere verpleegkundige taken binnen Huize
Het Oosten een specifiek aandachtsgebied, passend bij jouw kennis en kunde, zoals
medicatieveiligheid, het zorgleefplan of specifieke handelingen om de zorg binnen HHO naar
een nog hoger plan te tillen. Voor deze functie ben je deels boventallig op de formatie om
echt overstijgend te kunnen werken. Om de feeling met het vak vast te houden werk je circa
4 uur per dienst mee in de reguliere dienst.
En verder ben je een vakman/vrouw die:
● Collega’s coacht als het gaat om cultuur en kwaliteit;
● Samen met het verpleegkundig team zorgt voor de 24 uurs verpleegkundige
bezetting in Huize het Oosten;
● Triages verricht voor de specialist ouderengeneeskunde of de huisarts;
● Bijdraagt aan kwaliteitsverbeteringen in je team;
● Als EVV’er aan de slag wil in een team, of juist voornamelijk avonddiensten of
nachtdiensten wil werken (beide opties zijn bespreekbaar).
Wie ben jij en wat neem je mee naar Huize Het Oosten?
● Jij bent positief ingesteld, hebt goede communicatieve vaardigheden en je
staat graag dichtbij je cliënten;
● Je ziet wat nodig is en je weet hoe je optimale zorg moet verlenen;
● Je bent iemand die graag samenwerkt, de verbinding zoekt en een prettige
sfeer creëert;
● Je hebt een afgeronde opleiding MBO-verpleegkunde en een registratie in het
BIG register.
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Wat bieden wij jou?
Werken bij een bijzondere organisatie met zeer goede faciliteiten;
Werken in een moderne, ruim opgezette locatie gelegen in een prachtig eigen park in
Bilthoven;
Een kleinschalige organisatie waar collega’s en bewoners elkaar kennen en voor
elkaar klaarstaan;
Een werkomgeving waarin ontwikkelen en leren centraal staan;
Marktconform salaris (CAO VVT FWG 45). Vakantietoeslag en een
eindejaarsuitkering;
Mogelijkheden voor parttime invulling van de functie (16-32 uur);
Direct een contract voor onbepaalde tijd;
Gunstige secundaire arbeidsvoorwaarden (collectieve zorgverzekering,
pensioenregeling, Registratie in het V&VN register).

Interesse?
Stuur je motivatie en CV naar Huize Het Oosten via w
 schepers@huizehetoosten.nl. Wij
zorgen voor een vlotte procedure.
We snappen dat je mogelijk nog vragen hebt, zeker omdat onze locatie bijzonder is in
Nederland. Misschien heb je een specifieke vraag, of zou je vrijblijvend eens een kijkje bij ons
willen nemen? Geen probleem! Je kan hiervoor contact opnemen met Franc Schafrat, tel
030-2744600. Hij beantwoordt met plezier al je vragen.

