Stichting Palliatieve Zorg Veluwe
Willem Holtrop Hospice

De Stichting Palliatieve Zorg Veluwe exploiteert het Willem Holtrop Hospice in Ermelo. Een
hospice waar hoogwaardige palliatieve terminale zorg verleend wordt aan ongeneeslijk zieken
met een relatief korte levensverwachting. Het hospice biedt plaats aan zeven bewoners. De
grondslag van de stichting is de Bijbel.
De Stichting Palliatieve Zorg Veluwe vraagt voor het Willem Holtrop Hospice in Ermelo
een enthousiaste

VERPLEEGKUNDIGE M/V (20 uur)
en
OPROEPVERPLEEGKUNDIGE M/V
Werken in de palliatieve terminale zorgverlening in een hospice. Een plaats waar nog rust en
ruimte is voor persoonlijke aandacht en begeleiding. Waar een multidisciplinair team zorg
draagt voor deskundige begeleiding volgens de vier dimensies van palliatieve zorg. Waar de
bewoner centraal staat en kwaliteit van leven voor elke bewoner het uitgangspunt is. Spreekt
deze werkomgeving je aan en denk je een actieve bijdrage te kunnen leveren aan deze vorm
van zorgverlening?
Dan zijn dit je taken en verantwoordelijkheden: Samen met collega’s verricht je alle
voorkomende verpleegkundige werkzaamheden. Je bent een teamplayer maar kunt ook
zelfstandig werken en beslissingen nemen. Je bent in staat alle verpleegactiviteiten te
coördineren en je expertise te gebruiken ten gunste van de bewoners en hun naasten.
Tevens begeleid je de vrijwilligers.
Dit vragen wij: Je bent bij voorkeur in het bezit van het diploma HBO-V, of je bent MBOverpleegkundige met een aanvullende opleiding palliatieve zorg. Je hebt enkele jaren ervaring
in de palliatieve zorg. Kennis van oncologische ziektebeelden is een pré. Je beschikt over een
groot invoelend vermogen en kunt met aandacht luisteren. Je hebt ervaring met klinisch
(palliatief) redeneren. Je bent BIG geregistreerd en bent bereid om onregelmatige diensten te
doen. Je bent flexibel en communicatief vaardig. Je bent ondersteunend in innovatieve
processen en ziet deskundigheidsbevordering als een uitdaging. Je respecteert/onderschrijft de
grondslag van het hospice.
Dit bieden wij: Een rustige werkomgeving in een mooi gebouw op een prachtige locatie,
waarin je een deskundige bijdrage kunt leveren aan hoogwaardige palliatieve en terminale
zorg. Een werkplek waar je je verder kunt ontwikkelen en waar humor belangrijk blijft.
Op de arbeidsvoorwaarden is de CAO-ziekenhuizen van toepassing.
Inlichtingen en sollicitatie: Je sollicitatie kun je vóór 25 september 2017 richten aan de
zorgmanager/directeur van het hospice, Ineke den Herder,
e-mail: i.denherder@willemholtrophospice.nl.
Voor inlichtingen: telefoon 0341- 274934 of via bovenstaand emailadres.

