Vind jij zelfstandigheid en zelfredzaamheid voor ouderen belangrijk?
Word jij enthousiast van een zelfstandige baan met een warm netwerk aan collega’s?

Dan nodigen wij je van harte uit om te solliciteren!

In verband met het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd van onze huidige medewerkster zijn wij per 1 september
2022 op zoek naar een enthousiaste, zelfstandige

Praktijkondersteuner Ouderenzorg voor 24-32 uur
Wij vinden het belangrijk jou goed in te werken en met een goede basis te laten starten. Graag kijken wij in overleg naar
jouw mogelijkheden om vanaf 1 juni 8 uur per week – op basis van een dienstverband - mee te lopen met onze huidige
praktijkondersteuner Ouderenzorg.
Als praktijkondersteuner ouderenzorg bied jij ondersteuning aan ouderen met complexe problematiek en coördineer je de
benodigde hulp en ondersteuning. Hierbij ben jij de verbinder tussen de huisartsenpraktijk, de wijkverpleging, sociaal team
en welzijn. Huisbezoeken behoren tot jouw dagelijkse taken. Op elke locatie zul je 1 dagdeel per week spreekuur doen.
In overleg met ouderen, mantelzorgers en betrokken zorgverleners stel je zorgleefplannen op waarmee je ouderen helpt
om hun zelfredzaamheid te behouden of te vergroten. Je hebt daarbij oog voor fysieke en cognitieve kwetsbaarheden én
voor de mantelzorgers. Je weet welke meetinstrumenten (bijvoorbeeld CDR, MOCA enzovoort) je op welk moment kan
inzetten. Met jouw kwaliteiten en kennis op het gebied van ouderenzorg vorm je een belangrijke schakel in de
multidisciplinaire zorgverlening rondom Ouderen in IJsselstein. Je neemt een actieve rol in het onderhouden van het
netwerk en sociale kaart.
Herken je je in bovenstaande eigenschappen, dan horen we graag van jou. Wij vragen een afgeronde HBO opleiding met
daarbij een (bijna afgeronde) specialisatie gericht op ouderenzorg. Ook als je bereid bent om deze specialisatie te
behalen, nodigen we je uit om te solliciteren. Daarnaast heb je een aantal jaar ervaring in de ouderenzorg. Goede sociale
vaardigheden en probleemoplossend vermogen zijn essentieel voor deze functie. Jij laat je niet uit het veld slaan door
weerstand bij de patiënten. Je kunt op een liefdevolle, maar duidelijke manier communiceren. Het is belangrijk dat je
beschikt over goede ICT kennis en vaardig bent met digitale communicatiemiddelen. In deze functie werk je veel zelfstandig
en heeft het onze voorkeur als je een rijbewijs en een auto hebt. We staan ook open voor andere vervoersmogelijkheden.
Wat bieden wij? Je komt te werken in een gezellig team van artsen en medewerkers. Voor deze erg leuke baan, ontvang je
een salaris passend bij de werkervaring en opleiding volgens de CAO Huisartsenzorg. Een telefoonkostenvergoeding en een
werklaptop maken deel uit van de secundaire arbeidsvoorwaarden. Wij bieden ruimte voor nascholingen en opleidingen.
Omdat je voor 3 locaties werkt, krijg je te maken met een diverse patiëntenpopulatie. Voor ondersteuning en aansturing
kan je terecht bij onze mentor Ouderenzorg. De mentor is je eerste aanspreekpunt en denkt met je mee over je persoonlijke
ontwikkeling.

Enthousiast geworden? Aarzel dan niet en stuur ons jouw cv en motivatiebrief.
Wij kijken uit naar jouw bericht!
Huisartsenzorg IJsselstein is een samenwerkingsverband
van 11 huisartsen waarbij er gewerkt wordt vanuit 3
verschillende locaties en 5 praktijken. Huisartsenzorg
IJsselstein staat voor kwalitatief hoogwaardige, moderne
en goed georganiseerde huisartsenzorg dichtbij de patiënt.
Bij ons staat de patiënt centraal. Op alle locaties werken
doktersassistentes, praktijkondersteuners Somatiek, GGZ,
en GGZ Jeugd.

Voor inlichtingen:
Vera Scheepbouwer
vera.scheepbouwer@gmail.com / 06-44207107
Reacties (per mail) voor 1 april 2022
naar Liesbeth de Wit, praktijkmanager
liesbethdewit@ezorg.nl
www.huisartsenzorgijsselstein.nl

