
 

 
 
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:  

verpleegkundige niveau 4 
gemiddeld 24 uur per week 

 
De functie in het kort 
Je bent verantwoordelijk voor de cliëntgerichte verpleging en verzorging van onze bewoners, met 
name de complexe zorg. Richtinggevend is hierin onze zorgvisie waarin zorg op maat, professionaliteit 
en gastvrijheid centraal staan. Je hebt een coördinerende rol in het opstellen van de zorgleefplannen. 
Je hebt je verdiept in de ouder wordende mens en je hebt kennis van psychogeriatrische 
ziektebeelden. In jouw visie staat de mens in zijn eigen sociale context voorop. 
Naast de directe zorg voor onze bewoners zul je ook deelnemen aan projecten waarin we onder andere 
werken aan zelfsturing, familieparticipatie, kleinschalig wonen en bewegen voor ouderen. 
 
Wij vragen kandidaten 

• met competenties en het diploma op niveau 4 
• die BIG geregistreerd zijn   
• die in staat zijn om anderen mee te nemen in veranderprocessen 
• met kwaliteit hoog in het vaandel en het hart op de juiste plek 
• met affiniteit met de ouderenzorg en alle ontwikkelingen die daarin plaatsvinden 
• die initiatief durven te nemen en graag op zoek gaan naar nieuwe oplossingen 
• die hun ambities waar willen maken in de zorg 

 
Arbeidsvoorwaarden 
De arbeidsvoorwaarden zijn conform CAO-VVT. De functie is ingeschaald in FWG 45. 
 
Dienstverband 
We bieden een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. 
 
Informatie en sollicitatie 
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Renée van der Vorst, regie-verpleegkundige  
(tel.nr. 0162-241332).  
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’.   
 


