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Verpleegkundige niveau 4  

Functieomschrijving 
Als verpleegkundige biedt je ondersteuning bij de persoonlijke basiszorg en je voert voorkomende 

verpleegkundige voorbehouden en risicovolle handelingen uit.  Je geeft voorlichting en instructie en 

zorgt ervoor dat de zelfredzaamheid van de cliënt zo veel mogelijk gestimuleerd wordt zodat deze de 

eigen regie kan blijven voeren. Je verzorgt de intake van een nieuwe cliënt, stelt het verpleegplan op 

en regelt samen met de collega’s de uitvoering. Naast de cliëntenzorg verricht je ook aanvullende 

taken zoals het opleiden van leerlingen, organisatorische en administratieve taken en  neem je actief 

deel aan (werk)overleggen en cliëntbesprekingen. Je onderhoud contacten met mantelzorgers, 

huisartsen, fysiotherapeuten en andere hulpverleners en werkt nauw samen met de 

wijkverpleegkundige  in de wijk. Ben jij de schakel van Breederzorg Thuiszorg die de cliënt en je 

collega’s een luisterend oor en een helpende hand bied? Vind je het leuk om zelfstandig in de wijk 

aan het werk te zijn? 

 

Wij vragen 

 Een diploma verpleegkundige MBO niveau 4 met een geldige BIG registratie. 

 Je bent in staat zowel zelfstandig als in een teamverband te werken. 

 Je voelt je verantwoordelijk voor de kwaliteit waar Breederzorg Thuiszorg voor staat. 

 Je bent flexibel, communicatief en klantgericht ingesteld. 

 Je spreekt goed Nederlands en bent in bezit van een rijbewijs en een auto. 

Dienstverband 
Arbeidsovereenkomst met Breederzorg Thuiszorg. 

 

Werktijden 

Aantal uur in onderling overleg vast te stellen. Wisselende diensten  en bereikbare dienst volgens 

rooster. 

Salaris 

Salaris en arbeidsvoorwaarden zijn conform CAO Verpleeg- en Verzorgingshuizen Thuiszorg.  

Onregelmatige diensten worden met 40% toeslag beloond. Je neemt deel in het Pensioenfonds Zorg 

en Welzijn en kunt gebruik maken van tal van voorzieningen en regelingen van Breederzorg 

Thuiszorg. 

Aanvullende informatie 
Breederzorg Thuiszorg werkt in kleine teams en staat voor kwalitatief hoogwaardige zorgverlening. 

Breederzorg Thuiszorg heeft een eigen skillslab en een opleidingsinstituut die wettelijk erkende  

opleidingen verzorgt op het gebied van  de zorgfuncties : verzorgende I.G. , verpleegkundige  en (na-

scholings)vakken in diverse specialisaties.   
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Alle opleidingen en bijscholingen worden gegeven door ervaren vakdocenten. De ontwikkeling en 

opleiding van personeel  en een  (maat)vriendelijke werkomgeving staan centraal bij Breederzorg 

Thuiszorg.  

Contact 

Voor nadere informatie of het opvragen van een uitgebreid functie profiel kunt u contact opnemen 

met personeelsfunctionaris Corina Van Doorne of Malou Hilgerdenaar 0413 -259441, 

PenO@breederzorg.nl. 

 


