
INTERNE EN EXTERNE VACATURE 
                                                                                                                       

Sint Anna is een kleinschalig woonzorgcentrum. Wij bieden diensten aan op het gebied van 

wonen, welzijn en zorg voor ouderen. Hier wordt geleefd en gewerkt in gemeenschap. Onder een 

gemeenschap verstaan wij de bewoners, mantelzorgers, vrijwilligers en medewerkers. Samen 

zorgen we ervoor dat de bewoner de best mogelijke zorg ontvangt, zorg naar de wens van deze 

bewoner. 

Voor het Verpleegkundig team zijn wij op zoek naar een daadkrachtige 

Verpleegkundige 

Aantal uren in overleg vast te stellen 

De verpleegkundige geeft richtlijnen, adviezen en coaching aan zorgmedewerkers, welke 

zorginhoudelijk, kwaliteit verhogend en kwaliteit verbeterend zijn. Samen met je collega’s van het 

verpleegkundig team  vang je complexe( en adhoc) probleemsituaties op met betrekking tot zorg 

en verpleging 

Het team is gezamenlijk verantwoordelijk voor de verpleegtechnische handelingen binnen Sint 

Anna. 

Naast de algemene werkzaamheden hebben collega’s binnen het verpleegkundig team veelal 

een  aandachtsgebied (expertise), dat zij Sint Anna-breed benaderen. 

Functie-eisen 

• In bezit van diploma verpleegkundige (niveau 4 met ervaring of niveau 5) 

• Big-registratie vereist 

• In staat zelfstandig te werken, met een collegiale werkhouding 

• Is flexibel, schakelt gemakkelijk tussen verschillende werkzaamheden en weet daarin 

prioriteiten te stellen 

• Goede sociale vaardigheden (empathisch vermogen, geduld, tact) 

• Goede schriftelijke en mondelinge uitdrukkingsvaardigheid 

• In het bezit van geldige BHV of bereid zijn om BHV certificaat te behalen. 

• Affiniteit hebt met de psychogeriatrische doelgroep. 

 

Arbeidsvoorwaarden 

• Werktijden worden vastgesteld conform rooster (dag,avond,nacht,weekend). 

• We bieden je een contract voor onbepaalde tijd. 

• Inschaling conform de CAO VVT, FWG 45 

• Arbeidsvoorwaarden conform cao VVT, Pensioenfonds Zorg en Welzijn 

 

Geïnteresseerd? 

Dan ontvangen wij graag je sollicitatie (waarin je ook aangeeft hoeveel uren je graag wil werken). 

Je kan deze, onder vermelding van vacaturenummer 20-04-VZ, sturen naar 

vacatures@sintannaboxmeer.nl.  

Wil je eerst meer informatie? Kijk even op onze site www.sintannaboxmeer.nl of neem even 

contact op met Helga Bennenbroek, personeelsfunctionaris. Zij is telefonisch bereikbaar op 0485-

571541.  
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