Wil jij mij echt leren kennen?
Viattence biedt ouderenzorg op de
Veluwe tussen Zwolle en Apeldoorn.

Praktijkopleider (gemiddeld 20 uur per week)

In Vaassen, Epe, Heerde en Wezep
bieden wij lichte tot zware zorg thuis

De functie van Praktijkopleider kun je deels zelf ontwikkelen. Wij zoeken een

en zorg met behandeling binnen onze

vernieuwende Praktijkopleider als inspirator voor duurzame inzetbaarheid van

woonzorglocaties.

medewerkers en om medewerkers te helpen bij het gebruik van zintuigen om het
welbevinden van cliënten te bevorderen.

Wij bieden zorg vanuit aandacht,
attentie, warmte en betrokkenheid.
Door de cliënt goed te leren kennen
bieden we zorg en ondersteuning
zoals de cliënt het wenst. Vanuit het
principe Zorgen doen we samen. In of
zo dicht mogelijk bij de vertrouwde
woonomgeving van de cliënt.

Wat ga je doen?
Als praktijkopleider ben je verantwoordelijk voor het coachen en ondersteunen van
studenten en werkbegeleiders. Je werkt zowel voor teams in de thuiszorg als voor
teams van woonlocaties. Je bent vernieuwend en werkt aan borging van innovatie.
Wij vragen:


HBO ‘Praktijkopleider Zorg en Welzijn’.

Viattence werkt vanuit de locaties:
Heerde : Wendhorst en Korteslag



Vaassen: De Speulbrink
Epe:

De Klaarbeek en De Nieuwe

Turfhorst, Weidebeek en
Veldheem

Meerjarige praktijkkennis, kennis van opleidingsvraagstukken en je volgt de
ontwikkelingen en vernieuwingen in de zorg op de voet.



Antoniehof
Wezep:

Een afgeronde opleiding tot Verpleegkundige, eventueel aangevuld met een post

Een praktijkopleider die schakelt tussen belangen van studenten, belangen van
Viattence en van opleidingsinstituten.



Iemand die anticipeert op ontwikkelingen in de zorg en hierin enthousiasmeert en
adviseert.

Viattence is HKZ gecertificeerd en
voert een erkend mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid.

Viattence
Eperweg 33, 8181 ET Heerde

www.viattence.nl



Aantoonbare coaching vaardigheden.



Je bent flexibel, in bezit van rijbewijs en auto en je kunt zelfstandig werken.

Wij bieden:
Een dynamische werkomgeving bij een van de voorlopers in de ouderenzorg.
Inschaling vindt plaats in FWG 45. Een contract voor een half jaar, met bij gebleken
toegevoegde waarde, verlenging.
Wil je reageren?
Neem voor informatie contact op met Hester Hauer, tel. 06-48449603. Reageer voor
27 november 2017 met je aansprekende sollicitatiebrief en CV via
vacature@viattence.nl. De gesprekken vinden plaats op 4 december 2017.

Het opvragen van een Verklaring Omtrent het Gedrag behoort tot de procedure.

