
 

 

 

Verpleegkundige Ambulant Team 
Aantal uur in overleg 

Eindelijk echt je vak als verpleegkundige uitvoeren! Jouw verpleegkundige talenten, jouw kennis en ervaring 
zelfstandig inzetten voor klanten in de Dordtse wijken. Zelfstandig werken en toch altijd je dienst samen met je 
collega’s opstarten. Jij kunt met jouw deskundigheid het nieuwe Ambulante Team inhoud geven. Samen met je collega 
Verpleegkundigen van het Ambulante Team lever je 24 uur per dag verpleegkundige zorg. Om goed de balans met 
jouw privéleven te behouden, ontvang je drie maanden vooraf al je rooster. 
 
Wat ga je doen 
Klanten in de wijk willen we zoveel mogelijk zelf hun keuzes laten maken en zoveel als mogelijk zelf laten doen (eigen 
regie). Jij bekijkt als ervaren professional welke ondersteuning nodig is om die eigen regie te behouden en waar extra 
hulp gewenst is.  
Jij zorgt er bijvoorbeeld voor dat: 

• Klanten eerder naar huis kunnen vanuit het ziekenhuis 

• Klanten langer zelfstandig thuis kunnen blijven wonen met ondersteunende zorg en welzijn 
 
De klanten van Het Spectrum wonen in Dordrecht, dus jij kunt dichtbij huis werken. Je werkt bij de klanten veelal 
alleen, maar je bent niet alleen. Je begint jouw dienst vanuit een gezamenlijk steunpunt voor de wijkverpleging in één 
van de locaties van Het Spectrum. Dan kun je met je collega’s aandachtspunten doornemen. Het is dan ook 
makkelijker om tijdens je route je collega’s te bellen voor kort overleg. Ook belangrijk: jij kunt rekenen op 
ondersteuning van je leidinggevende. 
 
Wat verwachten wij van jou 

• Jij bent in het bezit van het diploma Verpleegkundige (mbo 4). 

• Het aantal uren per week is in overleg.  

• Voor deze functie is een VOG nodig (Verklaring Omtrent het Gedrag). De aanvraag regelen wij en de kosten krijg je 

natuurlijk vergoed. s 

Wat kun je van ons verwachten 

• Je salaris ligt conform cao VVT (FWG 45) tussen de €2.422 en €3.471 bruto per maand op basis van 36 uur per 
week. Inschaling vindt plaats naar relevante werkervaring.  

• Ben jij na je proefperiode blij met ons en wij met jou? Dan bieden we de mogelijkheid tot een contract voor 
onbepaalde tijd.  

• Pensioenregeling bij PFZW, 8% vakantietoeslag en 8,33% eindejaarsuitkering. 

• Een aantrekkelijk meerkeuze arbeidsvoorwaarden pakket zodat je voordelig een fiets, laptop, telefoon, 
cadeaubonnen of een sportabonnement kunt aanschaffen. 

• Individuele scholing- en opleidingsmogelijkheden en onbeperkt toegang tot online trainingen van GoodHabitz. 
 
Ben je geïnteresseerd 
Wil je meer weten over dit nieuwe Ambulante Team en wat jij daarvoor kunt betekenen? Bel met wijkmanagaers Paul 
Roodnat (Wielwijk Crabbehof), Maelisa Klein (Sterrenburg),  via 078 649 21 11.  
Je kunt ook al direct een online sollicitatieformulier invullen via www.werkenbijhetspectrum.nl. 
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