Samen met zo’n 3.000 collega’s en bijna 1.000 betrokken vrijwilligers is Envida een van de grotere zorgorganisaties in Zuid-Limburg. Wij
zijn er voor mensen die hulp nodig hebben om in het dagelijks leven hun eigen gang te kunnen gaan. Meestal zijn dat mensen op leeftijd
of met een chronische ziekte. We willen dat zij een zo goed en prettig mogelijk leven kunnen leiden. Het liefst thuis en als dat niet kan in
één van onze zorgcentra in Maastricht en het Heuvelland. We werken met kleinschalige teams en vinden het belangrijk dat iedereen met
plezier zijn werk kan doen. Tevreden medewerkers zorgen immers voor tevreden cliënten.

KWALITEITSVERPLEEGKUNDIGE VOOR EXPERTISECENTRUM GRUBBEVELD
Plaats: Maastricht
Binnen Grubbeveld wonen mensen met dementie en in wisselende mate gedragsproblematiek. Zo is er een unit voor mensen met dementie op jonge leeftijd en een voor de gerontopsychiatrie. Ook wordt er dagbehandeling aangeboden. De visie van Grubbeveld is om
mensen zo veel mogelijk zichzelf te laten zijn met maximale bewegingsvrijheid waarbij de nadruk ligt op het welzijn van onze bewoners.
De ligging, faciliteiten en bouw van de locatie maken dit ook uitstekend mogelijk. Zo hebben wij een eigen bus (de ‘Grubbebus’) waar
regelmatig geplande en ongeplande uitstapjes mee gemaakt worden. Omdat het hele gebouw gelijkvloers is en omringd door tuin en natuur heeft iedereen de mogelijkheid lekker naar buiten te kunnen.

Wat ga jij doen als?
Als kwaliteitsverpleegkundige ben je de inhoudelijke spin in het web voor de locatie. Je bent de verbinding tussen werkvloer,
processen, beleid en management. Dit houdt de volgende werkzaamheden in:
•

Aansturen van en participeren in inhoudelijke verbetertrajecten op basis van de kritische processen;

•

Het optimaliseren en borgen van protocollen, procedures en werkprocessen;

•

Het coachen en ondersteunen van medewerkers op individueel en teamniveau bij het uitvoeren van complexe zorgtaken;

•

Toetsen van kwaliteit en aansturen of deelnemen aan commissies en werkgroepen met betrekking tot kwaliteit van zorg;

•

Upto-date blijven van recente ontwikkelingen binnen het vakgebied, zowel op praktisch- als beleidsniveau;

•

Je bent onderdeel van het locatieMT en je resorteert direct onder de locatiemanager;

Wat verwachten wij van jou?
•

Je bent innoverend, assertief en neemt eigen initiatief;

•

Je bent communicatief vaardig, zowel schriftelijk als verbaal;

•

Je functioneert zelfstandig maar je bent ook in staat samen te werken met verschillende disciplines en deze te verbinden;

•

Je hebt bij voorkeur een achtergrond in de psychiatrie, psychogeriatrie of gerontopsychiatrie en kennis van de LEAN methodiek;

•

Je hebt een diploma verpleegkundige niveau 5/6 (HBOV) en bent BIG geregistreerd;

Wat bieden wij?
•

Een fijne werkplek met veel ruimte voor groei en ontwikkeling, zowel op persoonlijk als professioneel vlak;

•

Een salaris tussen de € 2.468,58 en € 3.582,26 bruto per maand (o.b.v. een 36urige werkweek). De functie is ingeschaald in
functiegroep 50 (CAO-VVT);

•

Onregelmatigheidstoeslag, vakantiegeld en een eindejaarsuitkering;

•

Goede secundaire arbeidsvoorwaarden.

Solliciteren?
Ben jij enthousiast geworden en zie jij jezelf al in deze functie werken?
Solliciteer dan via recruitment@envida.nl. Vermeld hierbij vacaturenummer 18641.

