
Klik hier om te solliciteren!

Vind jij de veranderingen in de sector een 
uitdaging? Houd je er van om te pionieren 
en heb jij ervaring in de ouderenzorg?  
Dan zoeken wij jou! 
Jij bent al jarenlang werkzaam als verpleegkundige.  
Je oefent je vak uit met liefde, maar je wilt graag een 
nieuwe uitdaging, een volgende stap, andere verant-
woordelijkheden. Als verpleegkundige bouw je mee 
aan alle vernieuwingen in de zorg van onze organisatie.

Wat ga je doen?
Als verpleegkundige in de nachtdienst draag je, samen 
met een andere collega, zorg voor onze cliënten. Naast 
het verrichten van de noodzakelijke begeleidende, ver-
zorgende en verpleegtechnische handelingen, streef je 
naar de beste zorg. Hiervoor werk je nauw samen met 
je collega’s die overdag de taken van jou weer overne-
men. Je kijkt breder dan alleen zorg. Zelfredzaamheid, 
preventie en samenwerking zijn voor jou de leidende 
principes. Je bent ondernemend en weet nieuwe cliën-
ten te binden aan de organisatie.
 
Wie ben jij?
Jij hebt oog voor zorgkwaliteit en het voortdurend 
verbeteren daarvan. Persoonsgericht werken en het 
welzijn van jouw cliënt vind je belangrijk. Jij neemt graag 
initiatief. Je houdt van uitdagingen. Je bent een stevige 
persoonlijkheid met een heldere kijk op kwaliteit van 
de zorg.

Kun jij je vinden in onze kernwaarden: 
deskundig, hartelijk en dichtbij. 

Vacature Verpleegkundige nachtdiensten

Deskundig
• Je hebt een diploma MBO-verpleegkundige.
• Je wilt je graag ontwikkelen.
• Je bent nieuwsgierig en houdt van pionieren.
• Je kunt zowel zelfstandig als in  
 teamverband werken.
• Je bent flexibel inzetbaar.
• Je volgt de ontwikkelingen in het vakgebied  
 en je houdt je kennis op peil.

Hartelijk
• Je hebt passie voor de zorg.
• Je maakt gemakkelijk en graag contact  
 met cliënten, mantelzorgers  en collega’s.

Dichtbij
• Je staat naast de cliënt.
• Je hebt affiniteit en ervaring met de begeleiding  
 en verpleging van met name ouderen.

Wat wij bieden
• Een contract voor bepaalde tijd (met optie tot  
 verlenging) aantal uren stemmen we graag met  
 je af.
• Een uitdagende baan met  
 ontwikkelmogelijkheden.
• Een functie waarin jouw ideeën en creativiteit  
 worden gehoord en gewaardeerd.
• Een goede pensioenregeling (PFZW)
• Een salaris op basis van opleiding en ervaring  
 in FWG 45 (max. € 3.362,22 bruto bij een  
 fulltime dienstverband)
• Arbeidsvoorwaarden volgens de cao VVT.
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Over De Wulverhorst
De Wulverhorst is een gezellig en kleinschalig 
woonzorgcentrum in de gemeente Oudewater.  
De Wulverhorst is diep geworteld in de Oudewaterse 
samenleving: van, voor en door Oudewaternaren.  
De Wulverhorst is een kleine organisatie binnen 
de VVT en biedt een breed scala aan zorg en 
dienstverlening. Er is persoonlijk contact, je kent  
je cliënten en collega’s en de lijnen zijn kort.  
De Wulverhorst staat voor zorg op de juiste 
plek. Binnen de organisatie staat kwaliteit en 
persoonsgericht werken voorop en initiatief en 
verbetervoorstellen worden gewaardeerd.

Vacature Verpleegkundige nachtdiensten

Interesse?
Solliciteer meteen en kom onze organisatie 
versterken! We ontvangen je motivatiebrief  
en cv graag via sollicitatie@wulverhorst.nl
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