Xtrathuiszorg B.V. zoekt
met spoed personeel en
uitbreiding van dienstverlening!

Xtrathuiszorg B.V. is op zoek naar uitbreiding van onze
kleinschalige wijk-teams in de regio Oss / Den Bosch.
Ben jij de verzorgende, de verzorgende-IG en of de (wijk)verpleegkundige
nivo 4 en/of 5, die werkzaam wil zijn in een kleinschalige team in de regio Oss / Den Bosch,
neem dan contact met ons op voor een kennismakingsgesprek. Sinds kort is Xtrathuiszorg B.V. een
erkend leerbedrijf geworden. Indien je overweegt een verzorgende of verpleegkundige opleiding
te volgen neem dan contact met ons op. We bieden instromers- en zij instromers kansen om in dit
mooie vakgebied werkzaam te zijn.
Tevens zijn we op zoek naar gespecialiseerde verpleegkundigen die in de wijk met
name de laag- en hoogcomplexe zorg kunnen en mogen leveren (bevoegd en bekwaam). Xtrathuiszorg B.V. is een kleine thuiszorgorganisatie waarbij de eigen regie en zelfstandigheid bij de cliënten
zeer hoog wordt gewaardeerd. We kijken samen met de cliënt, familieleden en mantelzorgers wat
nodig is om langer thuis te wonen en de zorg te indiceren. We willen goede kwaliteit van zorg leveren. We zijn volledig HKZ-gecertificeerd en gecontracteerd door de ziektekostenverzekeraars.
Als verpleegkundige of verzorgende(IG) verleen je preventieve en curatieve zorg bij cliënten in de
thuissituatie. Dit zijn de competenties waar jij als persoon en medewerker bij Xtrathuiszorg het
verschil kunt maken;
• Je begeleidt mensen thuis en je signaleert en coördineert zorg en legt dit vast in het digitaal
zorgleefplan (Omaha).
• Indien nodig stel je dit plan, wel of niet in overleg met collega’s, bij.
• Je bent toegankelijk voor cliënten en beschikt over een goede sociale uitdrukkingsvaardigheid.
• Je kunt omgaan met het werken in wisselende omgevingen en goede zelfstandige zorg bieden.
• Je bent flexibel inzetbaar, zelfstandig en neemt initiatief, je stimuleert zelfredzaamheid van
cliënten en je bent niet zo snel beïnvloedbaar door stress.
• Je bent communicatief vaardig. Je staat volop in het leven en beschikt over de nodige levens
ervaring.
• Je kunt coördineren, adviseren en eventueel ook indiceren.
• Je bent een netwerker.
• Je beschikt over de nodige dosis humor en relativeringsvermogen.
• Je bent bereid bijscholingen te volgen en beroepsoverstijgende zaken aan te pakken.
• Je hebt geen “nine to five” mentaliteit.
Daarnaast kun je overweg met een computer en beschik je over een auto en rijbewijs.
Zeker ook mannelijke kandidaten worden verzocht om te reageren. Je bent in het bezit van een
opleiding verzorgende( IG ), verpleegkundige nivo 4 of 5 en BIG geregistreerd. Om de veiligheid van
onze cliënten en medewerkers te waarborgen, is het verstrekken van een actuele Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) en twee referenties onderdeel van de sollicitatieprocedure. Arbeidsvoorwaarden
zijn conform CAO VVT. Daarnaast heten we ZZP-ers ook van harte welkom.
Je kunt je reactie per mail sturen naar: info@xtrathuiszorg.nl
Of via onderstaand telefoonnummer een persoonlijke afspraak maken voor een kennismakingsgesprek.
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