
Stichting Hoeksche Waard Zorg biedt aan mensen met een korte levensverwachting palliatieve zorg
en ondersteuning in hun laatste levensfase. Kernwaarden hierbij zijn autonomie, eigen regie, uniciteit,
huiselijkheid en professionaliteit. Onlangs is het aantal zorgplaatsen voor de gasten uitgebreid van 4
naar 9 plaatsen.
Daarom zijn wij op zoek naar:

Verpleegkundigen/ Verzorgenden op oproepbasis
voor alle diensten

Wat wordt er verwacht?
Als verpleegkundige/verzorgende in de hospice ben je in samenspraak met collega verpleegkundigen/
verzorgenden, artsen, vrijwilligers en de gast verantwoordelijk voor de palliatief terminale zorg van de
gasten in het hospice. De wensen en behoeften van de gasten, vastgelegd in het zorgplan zijn het
uitgangspunt voor de zorg die je gaat leveren.
Je verricht verpleegtechnische handelingen. Je begeleidt gasten in de laatste fase van hun leven en
daarnaast ondersteun je de familie en naasten. Je werkt nauw samen met de vrijwilligers.

Functie eisen
In jouw rol van verpleegkundige/verzorgende verwachten wij het volgende:

● Je bent in het bezit van een diploma verpleegkunde, minimaal niveau 4, BIG geregistreerd of
diploma verzorgende niveau 3;

● Je hebt ervaring met palliatief terminale zorg;
● Je biedt zorg die aandacht en warmte uitstraalt voor onze gasten;
● Je wilt samen met je collega’s de best mogelijke zorg en aandacht geven aan onze gasten. Je

kunt zowel goed zelfstandig als in teamverband werken;
● Je beschikt over probleemoplossend vermogen, je bent communicatief vaardig, flexibel en

integer;
● Je bent regelmatig beschikbaar op oproepbasis;
● Je kunt goed samenwerken met vrijwilligers.

Wat biedt de hospice?
● Een prettige en collegiale werksfeer
● Arbeidsvoorwaarden conform CAO VVT
● Ruimte voor ontwikkeling door onder andere (bij)scholing, intervisie, congressen en symposia.

Word je enthousiast en wil je meer informatie? Neem dan contact op met Anja van der Velde,
coördinator zorg, telefoonnummer: 0186-660410 of mail naar: info@hospicehoekschewaard.nl.

Wij ontvangen graag je motivatiebrief en CV via e-mail info@hospicehoekschewaard.nl.
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