Stichting Wielewaal organiseert vakanties, logeerweekenden en vakantiedagopvang voor
kinderen en volwassenen met een beperking. Voor de logeerweekenden is Wielewaal op
zoek naar:

Verpleegkundigen M/V
De organisatie:
Wielewaal organiseert al ruim 40 jaar vakantieactiviteiten voor kinderen en volwassenen met een
beperking. Daarnaast zijn er het hele jaar door logeerweekenden op diverse locaties. Deze
weekenden zijn bedoeld voor kinderen en jongeren (vanaf 4 jaar) met een lichamelijke en/of
verstandelijke beperking en/of ADHD/autisme. De hoeveelheid begeleiding is afgestemd op wat de
deelnemers nodig hebben en varieert tussen 1-op-1 en 1-op-3. Het begeleidingsteam bestaat uit een
recreatieleider aangevuld met vrijwilligers. Indien nodig zet Wielewaal ook een verpleegkundige of
verzorgende in om de benodigde medische zorg te leveren.
Logeerweekenden duren van vrijdagmiddag tot zondagavond, het begeleidingsteam en de
verpleegkundige zijn deze hele periode aanwezig.
De functie:
Als verpleegkundige / verzorgende ben je verantwoordelijk voor de medische zorg en
verpleegtechnische handelingen voor de aanwezige deelnemers. Veel voorkomende handelingen zijn:
toedienen van sondevoeding, aan/afkoppelen van sondevoeding, medicatiebeheer, begeleiding van
kinderen met diabetes en epilepsie. Daarnaast help je bij dagelijkse verzorging, toiletgang en eten en
draag je kennis over niet-verpleegtechnische vaardigheden over aan de vrijwilligers. Natuurlijk ben je
ook aanwezig bij de activiteiten die ondernomen worden. Je wordt begeleid door en legt
verantwoording af aan een stafmedewerker van Wielewaal. De functie is zowel geschikt voor pas
afgestudeerden als voor mensen met meer ervaring.
Wielewaal vraagt:
o opleiding niveau 4 of 5 met BIG-registratie,
o affiniteit met kinderen en jongeren met een handicap,
o zelfstandig kunnen werken,
o beschikbaarheid gedurende meerdere weekenden (frequentie in overleg).
Er zijn regelmatig vacatures in Arnhem, De Rijp en Rotterdam. Neem contact op voor de actuele
vrije plaatsen.
Wielewaal biedt:
Een afwisselende functie waarin je op een leuke, creatieve manier met je vak bezig kunt zijn. Een
leuke invulling voor je vakanties en weekenden, waarin je veel ervaring kunt opdoen.
Verpleegkundigen / verzorgenden komen in tijdelijke dienst van de organisatie (CAO Welzijn schaal
7, 18u per weekend) of worden als ZZP-er marktconform betaald. Naast logeerweekenden zijn er
mogelijkheden om te werken tijdens vakantiedagopvang in de schoolvakanties (o.a. Haarlem).
Heb je belangstelling voor deze veelzijdige functie?
Stuur je sollicitatie, voorzien van motivatiebrief en cv, naar info@wielewaal.nl t.a.v. Mirjam Engelen.
Wil je meer weten? Kijk op www.wielewaal.nl of neem contact op via 088 122 44 00.

