2 Vacatures voor Kortelijnverpleegkundige (KLV)
Huisartsenpost
(15 uur pw en 6-8 uur pw)
Voor de huisartsenposten in Zaandam en Purmerend zijn we op zoek
naar twee flexibele, enthousiaste en ervaren kortelijnverpleegkundigen
voor gemiddeld 15 uur en 6 tot 8 uur per week.

Over HZW Huisartsenposten (HZW)
De HZW Huisartsenposten is de organisatie rondom de
huisartsenposten in Purmerend en Zaandam. De huisartsenposten zijn
verantwoordelijk voor de spoedeisende hulp tijdens avond-, nacht- en
weekenddiensten voor klachten die niet kunnen wachten op de
beschikbaarheid van de eigen huisarts.
Het verzorgingsgebied van HZW telt ongeveer 330.000 inwoners
in de regio, 134 huisartsen en 74 huisartsenpraktijken.
In de teams op de huisartsenposten werken o.a.
huisartsen, triagisten, kortelijnverpleegkundingen en
chauffeurs.

Wat ga je doen?
Als kortelijnverpleegkundige lever je zorg gedurende avond- en
weekenddiensten aan patiënten met een laag complexe zorgvraag,
zoals het geprotocolleerd beoordelen en behandelen van o.a.
• traumata aan bovenste en onderste extremiteiten,
• oogklachten
• wonden
• corpora aliena
Daarbij werk je met een eigen agenda en ben je in staat om, zonodig
in overleg met een regiearts (huisarts), patiënten zelfstandig te
behandelen of door te verwijzen naar de SEH voor verder onderzoek.

Wie ben jij?
- Je bent een ervaren verpleegkundige in het bezit van een BIGregistratie;
- Je hebt recente werkervaring op de Spoedeisende Hulp of
vergelijkbaar;
- Je bent flexibel, zelfstandig en je kunt je eigen
professionele grenzen goed inschatten.
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Wat bieden wij?
-

-

Arbeidsvoorwaarden volgens de CAO-huisartsenzorg, inschaling in
schaal 7/8
(€ 3.038 - € 4299) op basis van een 38-urige werkweek.
Daarnaast heb je recht op 6% eindejaarsuitkering en 8%
vakantietoeslag;
Een organisatie met enthousiaste en betrokken medewerkers.
Een breed werkveld met verschillende invalshoeken.

Reageren
Zie voor meer informatie over de organisatie: www.huisartsenposten.nl.
Ben je geïnteresseerd, dan kun je contact opnemen met Francine
Karhof (coördinerend KLV’er) via 06 5324 2078 of stuur je brief en CV
naar imkeode@huisartsenposten.nl
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