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MEEWERKEND ZORGCOORDINATOR ZORG 

Veghel of Oss 

Functieomschrijving 

Als meewerkend zorgcoördinator coördineer je het totale proces van zorgverlening rondom een 

cliënt. Je bent het eerste aanspreekpunt voor de cliënt. Je houdt je bezig met het elektronisch 

cliëntendossier ( ECD) welke onder jouw zorg altijd volledig en actueel bekend is bij je collega`s en 

andere disciplines. Je werkt zelf mee  in de directe zorg en voert voorkomende verpleegkundige 

voorbehouden en risicovolle handelingen uit. Daarnaast is het opstellen van de wekelijkse planning 

een belangrijk onderdeel van je functie. Je zorgt voor een effectieve en efficiënte inzet van je 

collega’s bij onze cliënten. Naast de directe cliëntenzorg en de team planning 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 onderhoudt contacten met 

mantelzorgers, huisartsen, fysiotherapeuten en andere hulpverleners. 

Wij vragen 

 Je bent in het bezit van het diploma Verpleegkundige, niveau 4 of 5, en een geldige BIG registratie. 

 Je hebt een stevige persoonlijkheid en goede communicatieve vaardigheden. 

 Je beschikt over sociale vaardigheden zoals empathisch vermogen, overtuigingskracht en gevoel 
voor verhoudingen. 

 Je voelt je verantwoordelijk voor de kwaliteit waar Breederzorg Thuiszorg voor staat en kunt 
Breederzorg Thuiszorg extern vertegenwoordigen. 

 Je bent flexibel, stressbestendig en in staat het overzicht te bewaren. 

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

 Je beschikt over voldoende digitale vaardigheden om goed met een computer, tablet en 
smartphone om te kunnen gaan. 

 Je bent creatief, communicatief vaardig en je kan een voorbeeldrol aannemen voor jouw collega`s. 

 Je bent beschikbaar voor ochtend-, avond- en weekenddiensten. 
 

In het kader van de wet WKKGZ vragen wij alle nieuwe medewerkers om een Verklaring Omtrent het 

Gedrag (VOG). Ook het opvragen van referenties is onderdeel van de sollicitatieprocedure. 

Dienstverband 

Arbeidsovereenkomst met Breederzorg Thuiszorg met uitzicht op een vast contract. 

 

Werktijden 

24 – 32 uur in onderling overleg. 

Salaris 

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

meewerkend zorg coördinator ontvang je daarnaast een maandelijkse bonus van 150 euro.   
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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 : helpende , verzorgende , verpleegkundige 

en (na-scholings) vakken in diverse specialisaties. 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.  

Mogelijkheid tot leaseauto of scooter in overleg na het doorlopen van de proeftijd.  
 

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 

Reageer direct! 

Je kunt solliciteren door een motivatiebrief en CV te mailen naar onderstaand emailadres óf het 

sollicitatieformulier in te vullen. Voor nadere informatie kunt je contact opnemen met 

personeelsfunctionaris Corina Van Doorne of Malou Hilgerdenaar 0413 -259441 of via 

PenO@breederzorg.nl. 

 


