
 

 

 

Verpleegkundige Thuiszorg 
nachtdienst 

maximaal 20 uur per week 

Nachtdiensten. Jij vindt ze heerlijk. Je houdt va de afwisselingen de alertheid en weet dat je die onmisbare 
schakel bent. Aan de slag als andere mensen op 1 oor liggen? Reageer dan snel.   
 
Wat ga je doen 
Als Verpleegkundige Thuiszorg werk je als anderen slapen. Je weet dat iedere klant uniek is. Om goede zorg 
te kunnen bieden, vinden we de persoonlijke band met je klanten belangrijk. Je stelt gerust en heb oog voor 
wat nodig is. Jouw zorg draagt er aan bij dat onze klanten zo lang mogelijk zelfstandig en verantwoord in hun 
vertrouwde omgeving kunnen wonen. Je kunt op elk moment met onvoorziene situaties te maken krijgen en 
kan dan de juiste besluiten nemen. Je werkt zelfstandig en weet wanneer je externe zorgverleners inzet.  
  
Als Verpleegkundige Thuiszorg behandel je onze klanten en mantelzorgers met respect, je bent empathisch 
en makkelijk aanspreekbaar. Natuurlijk beschik je over goede communicatieve en sociale vaardigheden. 
Affiniteit met nachtdiensten en bij voorkeur werkervaring in de thuiszorg helpt om in deze rol aan de slag te 
gaan. Daarnaast werk je samen met je collega van Hospice De Patio.  
 
Wat verwachten wij van jou 

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

• Het aantal uren per week is in overleg (tot maximaal 20 uur).  

• Je bent in bezit van een rijbewijs; een bedrijfsauto is voor de nacht beschikbaar.    

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

kosten krijg je natuurlijk vergoed.  

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 
Heb je vragen? Of ben je benieuwd naar de mogelijkheden? Bel gerust met Paul Roodnat via 
telefoonnummer 078-6492111 of mail naar p.roodnat@hetspectrum.nl. Je kunt natuurlijk ook direct 
solliciteren. Dan nodigen we jou op korte termijn uit voor een gesprek.  
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