Op dit moment zijn wij per direct op zoek naar een:

Verpleegkundige niveau 4/5
Geriatrisch (revalidatie)verpleegkundige of
neurologieverpleegkundige is een pre

24 tot 36 uur (m/v)

In De State Hillegersberg, voorheen bekend als RRR, kunnen revalidanten terecht voor zowel
klinische als poliklinische revalidatie binnen de (neurologische) Geriatrische Revalidatie Zorg.
Transmitt revalidatie bestaat bijna 2 jaar en kenmerkt zich door de kleinschaligheid en de
warme betrokkenheid bij de revalidanten. Hiermee bieden wij een veilige tussenhaven voordat
de revalidant weer naar huis kan.
Bouw je mee?!
Het huidige pand is al 40 jaar oud en het is hoog tijd voor vernieuwing, daarom zijn we al een
jaar aan het verbouwen. In juni 2020 gaan we verhuizen naar het eerste deel van de
nieuwbouw met mooie studio’s en een gastvrije brasserie. Komend jaar zal de uiteindelijke
revalidatie vleugel verbouwd gaan worden. Door te investeren in digitale systemen, inzet van
nieuwe middelen en in een team van verpleegkundigen ,verzorgenden, en
voedingsassistenten blijven wij óók bouwen aan een goede kwaliteit van revalidatiezorg. Wil
jij meebouwen? Dan zijn wij op zoek naar jou!
Wat bieden wij je?
Een leuke verantwoordelijke baan voor 24 tot 36 uur (in overleg) waarin zelfstandigheid op
prijs wordt gesteld. Uiteraard in een goede samenwerking met je collega’s. De revalidant heeft
zoveel mogelijk de regie, waarbij jij de juiste begeleiding biedt.
Word jij enthousiast van onze plannen?
Ben je flexibel en speel jij gemakkelijk in op nieuwe ontwikkelingen? Ben je in het bezit van het
diploma MBO of HBO Verpleegkunde en blijf jij jezelf ook graag ontwikkelen? Als je daarnaast
ook goed mondeling en schriftelijk kunt communiceren en vaardig bent met computers, dan
komen wij graag in contact met jou!
Solliciteren
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Hanneke van Hooijdonk, directeur, tel.nr.
06-46361514. Je CV met motivatiebrief kun je sturen aan hanneke@transmitt.nl
Het kunnen overleggen van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) is een voorwaarde voor het in dienst treden.

