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Vacaturenummer: QDH2006
Aantal uren: 24-36 uur per week
Standplaats: Westersingel (https://www.rijndam.nl/locaties/westersingel)
Voor de afdeling Dwarslaesie/Heelkunde, in het hart van Rotterdam, zijn wij op zoek naar
VERPLEEGKUNDIGEN
Waar ga je werken?
Je komt te werken op onze hoofdlocatie aan de Westersingel. De afdeling Dwarslaesie/Heelkunde
heeft in totaal 40 bedden voor volwassen patiënten met een dwarslaesie, multitrauma of
beenamputatie. Je biedt patiënten nieuw perspectief door hen zo zelfstandig mogelijk te laten
functioneren. Daarmee draag je bij aan de kwaliteit van leven van onze patiënten en het hervinden
van vertrouwen en geluk.
Wat ga je doen?
Als verpleegkundige heb je binnen het multidisciplinaire team een belangrijke rol in het complexe
revalidatieproces. Je bent nauw betrokken bij de langdurige, intensieve zorg en begeleiding van
patiënten, die iedere dag weer keihard werken aan hun herstel en kwaliteit van leven. Ook ben je het
centrale aanspreekpunt voor de patiënt en zijn naaste omgeving, bevorder je de zelfredzaamheid en
neem je – waar nodig – zorg over.
Wie ben je?
Jij bent een echte aanpakker die barst van de energie. Klaar om – samen met het team – de beste
revalidatiezorg te bieden voor onze patiënten. Vanuit jouw expertise als verpleegkundige ben je
vanzelfsprekend servicegericht en ben je goed in het stellen van prioriteiten. Je neemt graag het
voortouw en denkt in oplossingen. Ook ben je flexibel en is het voor jou geen probleem om
verschillende diensten te draaien. Je kunt niet wachten om aan de slag te gaan en in een fijne
werkomgeving deel uit te maken van een team dat keihard werkt.
Verder beschik je over:
een afgeronde opleiding tot verpleegkundige (MBO of HBO) en een BIG-registratie;
affiniteit met langdurige, intensieve zorg en de begeleiding van patiënten;
een flinke dosis humor en energie;
een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) binnen een maand nadat je bij ons komt werken.
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Rijndam heeft daarnaast een vakantietoeslag en een eindejaarsuitkering van 8,33%. Ook is er een
aantrekkelijke fietsregeling, mogelijkheid tot deelname aan een collectieve arbeidsongeschiktheidsen zorgverzekering. Verder heeft iedere medewerker in het kader van duurzame inzetbaarheid een
persoonlijk levensfasebudget (PLB) en zijn er meer dan voldoende ontwikkelingsmogelijkheden.
Wie zijn wij?
Werken bij Rijndam Revalidatie betekent bijdragen aan de beste revalidatiegeneeskundige zorg voor
mensen met een beperking als gevolg van een lichamelijke ziekte, ongeval of aangeboren
aandoening. Om deze topzorg vanuit 18 locaties te bieden, investeren we voortdurend in
wetenschappelijk onderzoek, innovaties en opleiding. Werk jij binnenkort, samen met onze ruim 800
deskundige en betrokken medewerkers, ook aan meer kwaliteit van leven voor onze patiënten?
Wil je ons team versterken?
Solliciteer dan direct en vul het online formulier in. Liever eerst contact? Stuur ons via WhatsApp op
06 - 576 756 13 een bericht. Of bel Lia Albers van afdeling HR op 010 – 241 24 36 voor vragen over
het werving- en selectieproces of een oriënterend gesprek. Voor meer informatie over de inhoud van
de functie kun je contact opnemen met Alina de Groot, verpleegkundig manager, via 06 – 115 244
29.

Wil je meer weten over werken bij
Rijndam?
Mail, bel of WhatsApp ons!
E: hr@rijndam.nl (mailto:hr@rijndam.nl)
T: 010 - 241 24 36
WhatsApp: 06 - 576 756 13
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