"Van het zelfstandig spreekuur draaien op onze polikliniek longziekten, een rondje langs de klinische patiënten op de longafdeling, tot het geven van een
scholing. Jouw werk als longverpleegkundige is geen dag hetzelfde", vertelt longverpleegkundige Jeanette de Zeeuw. In dit zelfstandige team van
longverpleegkundigen hebben we korte lijnen en voeren wij ons vak in de volle breedte uit. Ook de lijnen met de longartsen zijn kort. Met elkaar gaan
we voor de allerbeste zorg en zetten we de patiënt centraal. Ook starten we begin 2019 met een Ehealth-applicatie om de chronische COPD patiënt te
monitoren.
Spreekt jou dit aan? Dan verwelkomen we je graag in ons team:

Gespecialiseerd longverpleegkundige, Reinier de Graaf Gasthuis
Jouw werkdag

Je coördineert de behandeling van de chronische longpatiënt en verricht poliklinische consulten. Je bent het aanspreekpunt voor jouw
patiënten

Je geeft voorlichting en instructie aan de patiënt en zijn/haar naasten over COPD en astma. In deze begeleiding zijn motiveren en
zelfmanagement het uitgangspunt

Je coacht patiënten die willen stoppen met roken

Je hebt een consultatieve functie in de kliniek voor verpleegkundigen, (para)medici en andere zorgprofessionals. Je werkt nauw samen
met verschillende disciplines

Je geeft scholing en bevordert de deskundigheid over astma, COPD en roken. Dit doe je zowel binnen als buiten Reinier de Graaf.
Jouw kwaliteiten

Je bent analytisch sterk. Je observeert processen, signaleert problemen en komt met oplossingen hoe dingen beter kunnen

Je werkt zelfstandig binnen de zorgvraag en de daaruit voortvloeiende behandeling in samenspraak met de behandelend longarts

Je hebt goede communicatieve en sociale vaardigheden. Deze zet je in bij het intensieve contact met patiënten en hun naasten

Je hebt empathisch vermogen, met oog voor de individuele patiënt

Je ziet kwaliteitsontwikkeling als een uitdaging. Met jouw proactieve karakter pak je zaken samen met jouw collega’s en longartsen op

Je bent flexibel en behoudt het overzicht als jouw werkdag anders verloopt dan gepland.
Wij vragen




Wij bieden








Je hebt een afgeronde hbo-v opleiding aangevuld met de post-hbo opleiding longverpleegkundige
Je bent BIG geregistreerd
Recente werkervaring als longverpleegkundige is een pré
Je bent (bij voorkeur) in bezit van rijbewijs en auto.

Je verdient minimaal € 2.336 en maximaal € 3.490 bruto per maand (FWG 50) bij een 36-urige werkweek
Je werkt 24 uur
Je werkt in principe op vaste dagen. Bij voorkeur op maandag, dinsdag en donderdag. Je bent flexibel daar waar nodig om extra of op
andere dagen te werken
Je werkt in Delft, Voorburg en Naaldwijk
Je komt te werken in het beste ziekenhuis in de regio en een van de beste topklinische ziekenhuizen van Nederland. Werken in een STZziekenhuis betekent dat je je kunt blijven ontwikkelen. Onze Reinier Academie biedt uiteenlopende opleidingen en faciliteert bij het
doen van wetenschappelijk onderzoek
Naast een leuke baan bieden we je goede secundaire arbeidsvoorwaarden met onder meer: een vaste eindejaarsuitkering,
vakantiegeld, pensioenopbouw, een leefstijlprogramma en coaching. En bij ons parkeer je gratis!

Interesse?
Ga naar www.reinierdegraaf.nl/werken-bij/vacatures/vacature/gespecialiseerd-longverpleegkundige/ en upload daar jouw cv en brief.
Vragen of een keer meelopen? Bel met een van de longverpleegkundige, 015-260 3497 of René de Brouwer, hoofd longfunctie & gespecialiseerd
longverpleegkundigen, 015-260 4972. Spreekt jou dit aan? Dan verwelkomen we je graag in ons team.

