Profiel Wijkverpleegkundig indicatiesteller niveau 5
Voor de Randstad hebben wij mogelijkheden voor wijkverpleegkundigen niveau 5 of
wijkverpleegkundigen in opleiding tot niveau 5 met indicatie bevoegdheid. Maar ook voor andere
regio’s in het land, komen wij graag met jou in gesprek.

Wie ben jij?
Je vindt het als wijkverpleegkundige leuk om direct klantencontact te hebben. Je geeft graag een
onderbouwd advies en komt met plezier in een later stadium terug bij je cliënt voor een vernieuwd
advies of herindicatie.
Je werkt graag flexibel en ambulant. Je waardeert het voordeel hiervan omdat je hiermee je werk
en privé op elkaar kunt afstemmen. Je bent deskundig, onafhankelijk en zelfstandig. Je stelt hoge
eisen aan een professionele en methodische uitvoering van je vak. Je hecht aan een rechtvaardig
advies of indicatie en stáát hier ook voor. Je kunt je keuzes motiveren en verantwoorden. Je staat
open voor feedback en nieuwe ontwikkelingen.
Uiteraard ben je in het bezit van een HBO diploma niveau 5 verpleegkundige en heb je de
indicatiemodule met goed gevolg afgerond. Dat je BIG-registratie in orde is, vinden wij
vanzelfsprekend.

Wie zijn wij?
Stichting Goed Thuis is opgericht om cliëntgerichte indicaties te verzorgen. Wij werken in opdracht
van particulieren, (thuis)zorgorganisaties, zorgverzekeraars, gemeenten, maatschappelijke
organisaties en mantelzorgmakelaars Wij borgen de onafhankelijkheid van de indicatiestelling in de
thuiszorg op zowel het terrein van zorg als op wonen en welzijn. www.goedthuis.nl
Stichting Goed Thuis is in 2016 opgericht. Daarom zoeken wij ondernemende verpleegkundigen die
bereid zijn mee te groeien met het aantal klantvragen en een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling
van ons bedrijf. Je werkt met gemotiveerde collega’s in een dynamische omgeving, Vanzelfsprekend
is jouw bijdrage en inspiratie daarbij welkom en van groot belang.
Wat bieden wij?
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Flexibele arbeidsvoorwaarden waarbij werk en privé goed op elkaar zijn af te stemmen;
Je maakt je eigen planning;
Inschaling salaris passend bij de functie, afhankelijk van je ervaring;
Arbeidsuren in overleg te bepalen. Dit kan een 0-uren contract zijn, werken op
afroepbasis/beschikbaarheid is mogelijk, maar ook een urencontract is bespreekbaar.
Laptop, telefoon en eventueel auto (bij voldoende km);
Enthousiast, hecht en ter zakenkundig team;
Periodieke intervisie en bijscholing;
Indien nodig onderhouden we je BIG-registratie.

Hoe solliciteer je?
Als het bovenstaande je aanspreekt, komen wij graag met je in contact. Wij zullen met belangstelling
je motivatie, ideeën en CV lezen en op korte termijn contact met je opnemen. Wil je liever eerst
telefonisch contact? Stuur dan een mail naar Marko van den Dool, directeur Stichting Goed Thuis,
m.vd.dool@goedthuis.nl wanneer je bereikbaar bent en hij neemt contact met je op.
Je sollicitatie voorzien van motivatie en CV ontvangen wij graag op info@goedthuis.nl. Het
sollicitatieproces omvat minimaal 2 gesprekken op een locatie die we in onderling overleg zullen
afstemmen.
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