
 

 

 

Verpleegkundige Thuiszorg (MBO 4) 
20-24 uur 

(nachtdienst/hospice) 
 

Ter uitbereiding van het team Het Spectrum Thuiszorg en Hospice de Patio zoeken wij een enthousiaste 
verpleegkundige. Werk jij graag in nachtdiensten? Dan zijn wij op zoek naar jou! 
 
Het Spectrum vindt de persoonlijke band tussen klanten en medewerkers belangrijk. Daarom bieden wij 
kleinschalige zorg en werken wij in de thuiszorg met vier wijkteams. Elk wijkteam bestaat uit ongeveer 50 
zorgcollega’s. In de nacht is Dordrecht verdeeld over twee nachtroutes. 
 
Wat ga je doen 
Als verpleegkundige in de nachtdienst werk jij wanneer de rest van Nederland slaapt. Jij bent verant-
woordelijk voor de klanten in de nachtdienst van de thuiszorg en hospice. Je bent besluitvaardig, want je 
kunt op elk moment met onvoorziene situaties te maken krijgen. In de thuiszorg kom je bij de klanten in 
hun persoonlijke omgeving. Dit maakt het contact ook persoonlijk en zeer waardevol. Het vraagt van jou, 
als professional, veel empathie. Je gaat naar jouw klanten toe met je eigen auto of met de bedrijfsauto. 
 
Wat verwachten wij van jou 

• Diploma Verpleegkundige (niveau 4) 
• Affiniteit met nachtdiensten en bij voorkeur werkervaring in de thuiszorg 
• Je bent in bezit van een rijbewijs en auto  

 
Om bij Het Spectrum te kunnen werken, ben je verplicht om een VOG (Verklaring Omtrent het Gedrag) in 
te leveren. De aanvraagkosten vergoeden we achteraf. 
 
Wat kun je van ons verwachten 

• Je salaris ligt conform de cao VVT (FWG 40) tussen de € 2.007 en € 2.971 bruto per maand op basis 
van 36 uur per week. Inschaling vindt plaats naar relevante werkervaring. 

• Je kunt de nachtdiensten combineren met dag- en/of avonddiensten.  
• Een jaarcontract met uitzicht op vast dienstverband. 

 
Ben je geïnteresseerd? 
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Recruiter Daphne Duijvelaar 06-82354980 of mail 
naar d.duijvelaar@hetspectrum.nl. Solliciteren kan via het online sollicitatieformulier op 
www.werkenbijhetspectrum.nl 
 
Bij gelijke geschiktheid hebben interne kandidaten voorrang in deze procedure 
 
 
Dordrecht, februari 2021                                                         vac.nr. 6.15.21 
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