Heb jij een afgeronde opleiding HBO-V en zie jij jezelf wel werken in een wijk in Bilthoven
die niet alledaags is, en waar wind en regen geen invloed hebben op jou en je team?
Als jij passie hebt voor de zorg en anderen graag inspireert met je kennis en kunde dan is
dit DE baan voor jou!
Huize Het Oosten is op zoek naar een

Wijkverpleegkundige
24 – 32 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. 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: w
 ww.huizehetoosten.nl
Momenteel zijn wij voor de thuiszorg op zoek naar een wijkverpleegkundige die met passie
en enthousiasme zich samen met onze collega’s inzet voor onze cliënten, die allen
woonachtig zijn op het terrein van Huize Het Oosten.
Wat ga je doen?
● Je indiceert en coördineert de zorg op basis van klinisch redeneren;
● Je ondersteunt en coacht je collega’s bij complexe casussen en ondersteunt bij
het bijstellen van het zorgleefplan;
● Je hebt zitting in regionale overleggen en korte lijnen met huisartsen en andere
zorgverlenende instanties;
● Je loopt mee in de zorg om feeling te houden met de wijk en je collega’s;
Wat vragen we van je?
● Een diploma HBO verpleegkunde en BIG geregistreerd;
● Bij voorkeur heb je ervaring met het stellen van indicaties in een vergelijkbare
functie;
● Je houdt overzicht, toont Initiatief en bent communicatief sterk; ;
● Kennis willen nemen van en respect voor de maçonnieke waarden;
● Je bent digitaal vaardig.

Wat bieden wij jou?
● Werken bij een organisatie die uniek is in Nederland met zeer goede faciliteiten;
● Werken in een moderne, ruim opgezette locatie gelegen in een prachtig eigen
park in Bilthoven;

●
●
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Het gehele appartementencomplex van Huize Het Oosten is onderling met
glazen gangen verbonden, dus bij regen en kou hoef je nooit naar buiten;
Een kleinschalige organisatie waar collega’s en bewoners elkaar kennen en
voor elkaar klaarstaan;
Een werkomgeving waarin ontwikkelen en leren centraal staan;
Marktconforme salariëring;
Gunstige secundaire arbeidsvoorwaarden (collectieve zorgverzekering,
jaarcontract, pensioenregeling).

Interesse?
Stuur je motivatie en CV naar Huize Het Oosten: wschepers@huizehetoosten.nl Wij zorgen
voor een vlotte procedure.
We snappen dat je mogelijk nog vragen hebt, zeker omdat onze locatie uniek 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.

