Stichting Wielewaal organiseert vakanties, logeerweekenden en vakantiedagopvang voor
kinderen en volwassenen met een beperking.
Op onze logeerlocaties verzorgen wij enkele keren per maand een logeerweekend voor
jongeren. Wij zijn op zoek naar een zorgzame, zelfstandige:

Verpleegkundige M/V
De organisatie:
Wielewaal organiseert logeerweekenden op diverse locaties door het hele jaar heen. Deze
weekenden zijn bedoeld voor kinderen en jongeren (vanaf 4 jaar tot 25 jaar) met een lichamelijke
en/of verstandelijke beperking en/of ADHD/autisme. De hoeveelheid begeleiding is afgestemd op wat
de deelnemers nodig hebben en varieert tussen 1-op-1 en 1-op-3.
Logeerweekenden duren van vrijdagmiddag tot zondagavond. Het begeleidingsteam bestaat uit een
ervaren recreatieleider, een verpleegkundige aangevuld met vrijwilligers.
De functie:
Als verpleegkundige draai je samen met een recreatieleider geheel zelfstandig een logeerweekend.
Je bent verantwoordelijk voor medisch verantwoorde zorg op de logeerlocatie met bijbehorende
verpleegtechnische handelingen. Verder is het belangrijk dat je instructie en kennisoverdracht geeft
aan zowel de recreatieleider als de vrijwilligers. Jij bent dus verantwoordelijk voor de medische
aansturing maar draagt ook zorg voor de zorgkoppelingen, vrijwilligers met deelnemers. Samen met
de Recreatieleider informeer je het team over de specifieke zorgbehoefte en vertel je ook wat jouw
verantwoordelijkheden zijn als verpleegkundige.
Tijdens een activiteit zijn er ook stagiaires die meer ervaring willen opdoen in de zorg het is jouw
taak om ze goed te begeleiden en dingen uit te leggen zowel of de dagelijkse zorg als bij
verpleegkunde stagiaires verpleegtechnische handelingen.
We begeleiden je vanuit kantoor en daarnaast kun je 24/7 met vragen terecht bij het Medisch Team.
je staat er nooit alleen voor!
Wielewaal vraagt:
o Opleidingsniveau MBO- V niveau 4 of HBO-V
o BIG-registratie
o affiniteit met kinderen en jongeren met een handicap,
o zelfstandig kunnen werken,
o beschikbaarheid gedurende minimaal een weekend per maand (andere frequentie is in overleg).
Wielewaal biedt:
Een afwisselende functie waarin je op een leuke, creatieve manier met je vak bezig kunt zijn. Een
leuke bijbaan voor naast je studie. Of als ervaren verpleegkundige een waardevolle invulling van je
weekenden, waarin je op een andere manier ervaring opdoet. Wielewaal biedt een tijdelijke
dienstverband en inschaling volgens CAO Social Work schaal 7 (€2.470 voor 36 uur), 18u per
weekend. Werken als ZZP-er kan ook, we stemmen dan een marktconform tarief af.
Heb je belangstelling voor deze veelzijdige functie?
Stuur je sollicitatie, voorzien van motivatiebrief en cv, naar info@wielewaal.nl t.a.v. Mirjam Engelen of
bel voor meer informatie naar 088 1 22 44 00. Wil je meer weten over Wielewaal? Kijk dan op
www.wielewaal.nl

