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Vacaturenummer: QNE2007
Aantal uren: 0-uren contract op basis van oproep/flex
Standplaats: Westersingel (https://www.rijndam.nl/locaties/westersingel)
Voor diverse afdelingen zijn we op zoek naar enthousiaste, gedreven en flexibele
Verpleegkundigen (MBO/HBO) die op basis van oproep inzetbaar zijn
Kun jij met je kennis, gezonde dosis humor en positieve energie onze patiënten weer nieuw
perspectief geven? Dan zoeken we jou!
Waar ga je werken?
De afdeling Neurorevalidatie is een afdeling met 61 bedden voor volwassen patiënten met centraal
neurologische problematiek (met name CVA en traumatisch hersenletsel) met cognitieve
stoornissen. De afdeling Dwarslaesie/heelkunde biedt klinische revalidatiegeneeskundige zorg aan
patiënten met een dwarslaesie, multitrauma en beenamputaties (40 bedden). Op de Kinderafdeling
verzorgen wij de poli-dag-en klinische revalidatie voor kinderen en jongeren in de leeftijd 0-20 jaar op
15 bedden en in groepsgewijze dagrevalidatie.
Wat ga je doen?
Als verpleegkundige draag je bij aan de optimale kwaliteit van leven van de patiënt bij het
(herwinnen van) zijn eigen regie en participatie in de maatschappij. Je bent het dagelijkse centrale
aanspreekpunt van de patiënt, zijn systeem en de andere disciplines. Vanuit je verpleegkundige
professionaliteit draag je bij aan hoogwaardige revalidatiezorg en werk je in een multidisciplinair
team. Naast de primaire patiëntenzorg heb je een actieve rol in de verdere professionalisering van de
verpleegkundige beroepsgroep binnen Rijndam. Je hebt de mogelijkheid tot het ontwikkelen van
relevante specialisaties en het werken aan interessante projecten.
Wie ben jij?
Je krijgt energie van het regisseren van de best mogelijke revalidatiezorg in samenwerking met
andere zorgprofessionals op de afdeling. Vanuit je expertise als professional ben je servicegericht en
in staat om de juiste prioriteiten te stellen. Je bent proactief, flexibel, verbindend en je beschikt over
goede communicatieve vaardigheden. Je bent breed inzetbaar op al onze klinische afdelingen.
Verder beschik je over:
een afgeronde MBO/HBO opleiding tot verpleegkundige en een geldige BIG-registratie;
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een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) binnen een maand nadat je bij ons komt werken.
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Wat bieden wij?
Het betreft een aanstelling voor de duur van één jaar, met uitzicht op vast. Het gaat om een 0-uren
contract op basis van oproep. De functie is ingedeeld in FWG 45 (max € 3.225, - bruto o.b.v. 36 uur),
gebaseerd op de CAO Ziekenhuizen. Inschaling in deze salarisschaal vindt plaats op basis van
werkervaring. Rijndam heeft verder een vakantietoeslag en een eindejaarsuitkering van 8,33%.
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?
Herken je jezelf in bovenstaand profiel? Ga dan het gesprek met ons aan! Graag leggen we samen
met jou de puzzel waarbij het uitgangspunt is om onze doelen zo goed mogelijk te combineren met
jouw ambities.
Je kunt direct online solliciteren met behulp van onderstaand formulier óf bel gelijk voor een
(oriënterend) gesprek. Voor meer informatie over de inhoud van de functie kun je contact opnemen
met verpleegkundig managers Alina de Groot via 06 - 11 52 44 29 of Simone de Lange via (010) 24 12
466. Vragen over werving- en selectieproces? Dan helpt de afdeling HR je graag verder. Neem contact
op door te bellen naar (010) 24 12 436 en vraag naar Lia Albers. Of stuur ons via WhatsApp op 06 576 756 13 een bericht.

Wil jij 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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