
 

 
 
 

Natuurlijk krijg je bij ons een contract voor onbepaalde tijd! 

De Wijngaerd is een kleine zelfstandige zorgorganisatie in Made. Wij vinden de volgende speerpunten 
belangrijk: eigen regie, kleinschalig wonen en werken, zelfsturing binnen de teams en 
familieparticipatie. 

Ter ondersteuning en uitvoering van onze speerpunten zijn wij op zoek naar een collega die 
ondernemend is en anderen kan motiveren en inspireren. 
Ben jij die enthousiaste kartrekker? 
 
We zijn op zoek naar een:  

Verpleegkundig specialist  
12 tot 16 uur per week 

 
De functie in het kort 
Je  verleent  verpleegkundige en geprotocolleerde medische zorg. Je adviseert de zorgteams over de dagelijkse 
medische zorg voor bewoners en onderzoekt, behandelt en/of begeleidt bewoners in samenspraak met de 
regieverpleegkundige en de zorgcollega’s onder supervisie van de behandelend arts.  Richtinggevend is hierin 
onze zorgvisie waarin zorg op maat, professionaliteit en gastvrijheid centraal staan... Je geeft voorlichting 
en adviezen aan (verpleegkundig) je zorgcollega’s, bewoners  en hun relaties en verzorgt (bij)scholing. Je bevordert de 
kwaliteit onder meer door het ontwikkelen en implementeren van zorg- en behandelprotocollen en/of zorgpaden. 
Gezien onze platte organisatiestructuur en zelforganiserende teams resorteer je rechtstreeks onder de bestuurder en 
vertegenwoordig je de zorg in het beleidsteam. Je werkt nauw samen met de regieverpleegkundigen en hebt 
regelmatig overleg met de (extern) specialist ouderengeneeskunde 

 
Arbeidsvoorwaarden 
De arbeidsvoorwaarden zijn conform CAO-VVT. De functie is afhankelijk van je vooropleiding en 
achtergrond.  
 
Informatie en sollicitatie 
Je belt of mailt ons en we maken direct een afspraak om bij ons langs te komen. Onder het genot van 
een kopje koffie kunnen we bespreken wat we voor elkaar kunnen betekenen. 
 
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Renee van der Vorst.   
Je schriftelijke sollicitatie, voorzien van Curriculum Vitae, kun je sturen naar Stichting de Wijngaerd, 
t.a.v. Monique Solter, onder vermelding van ‘verpleegkundige niveau 4’, Cyclaamstraat 2a, 4921 JC  
in Made of per e-mail naar: m.solter@dewijngaerd.nl, met in de onderwerp regel ‘sollicitatie 
verpleegkundige niveau 4 nachtdienst’.   
 
 
 
Past deze vacature niet precies bij jou, maar ken je iemand die wel zou passen bij deze vacature? 
Stuur hem of haar dan deze vacature door. Bedankt! 
 


