Werken in de zorg in hartje Utrecht? Dat kan in het
Bartholomeus Gasthuis!
Wij zijn per direct op zoek naar een Verpleegkundige
(mbo of hbo) voor 24-32 uur in de week.

In het Bartholomeus Gasthuis draait het om zo prettig mogelijk ouder worden (zie
https://bartholomeusgasthuis.nl). In het historische gebouw in hartje Utrecht komen wonen, zorg
en aandacht voor een prettige dag invulling en gezondheid samen. Er wonen circa 100 bewoners en
daarnaast zijn we er voor buurtbewoners en andere gasten. We zijn al meer dan 650 jaar een
eigentijds, eigenzinnig én zelfstandig gasthuis en dat koesteren we!
In het gasthuis werken bijna 200 medewerkers en zo’n 130 vrijwilligers.
Wat ga je doen?
Als nieuwe collega versterk jij een vast team van helpenden, verzorgenden IG en verpleegkundigen van een
afdeling met cliënten met dementie. Het gasthuis omarmt de Brein-Omgeving Methodiek waardoor we zorgen
voor de optimale woon- en leefomgeving voor mensen met dementie en waardoor we bijdragen aan het
voorkomen van stress en onbegrepen gedrag. Je werkt vanuit één vaste locatie: Bartholomeus Gasthuis.
Je verzorgt, verpleegt en begeleidt cliënten en signaleert wat zij nodig hebben in zorgverlening en
welbevinden. Je bent in staat vanuit de klantbehoefte te denken en de zorgverlening daarop af te stemmen.
Je bent verantwoordelijk voor de dagelijkse zorgcoördinatie, je bewaakt de kwaliteit van zorg, voert controles
uit en doet verbetersuggesties. M.b.t. de zorgcoördinatie ben je de spil voor wat betreft de inzet van andere
disciplines en werk je hierin nauw samen met anderen (waaronder collega’s van de afdelingen welzijn,
Voeding & Horeca en Facilitair en paramedici). Je bent een vast aanspreekpunt voor cliënten, familie en
mantelzorgers. Daarnaast zet je je in als verpleegkundig expert voor collega’s die op het niveau VIG 3 werken.
Waarom werken bij het Bartholomeus Gasthuis?
Als het gaat om welzijn, wonen en zorg voor senioren is het Bartholomeus Gasthuis hét gasthuis van de
Utrechtse binnenstad. Kom je bij ons werken, dan werk je in een informele sfeer met collega’s die trots zijn op
het gasthuis en de onderscheidende en goede zorg die wordt verleend. Door de kleine, informele organisatie
zijn de lijnen kort en krachtig. Daardoor kun je snel schakelen, ken je iedereen en kun je er écht toe doen.
Waar kun je op rekenen?
• Een open en informele sfeer met gedreven collega’s in een werkomgeving om trots op te zijn.
• Ben je mbo VPK gediplomeerd? Dan betalen we jouw salaris in FWG 45, min. € 2.573 - max. € 3.471, bruto per maand. Ben je Hbo VPK gediplomeerd? Dan betalen we jouw salaris in FWG 50 min. € 2.863, max. € 3.942, -bruto per maand/36 uur. De inschaling is afhankelijk van kennis en ervaring.
• Je ontvangt jaarlijks een salaristrede erbij tot het maximum van de schaal.
• Goede opleidings- en ontwikkelingsmogelijkheden binnen een eigen Academie
• Goede aanvullende arbeidsvoorwaarden: 8,33% eindejaarsuitkering, 8% vakantiegeld, pensioenopbouw,
fietsplan, korting op je ziektekostenverzekering en diverse andere verzekeringen.
• Werken in een kleinschalige organisatie op een toplocatie in de binnenstad van Utrecht!

Werken in de zorg in hartje Utrecht? Dat kan in het
Bartholomeus Gasthuis!
Wij zijn per direct op zoek naar een Verpleegkundige
(mbo of hbo) voor 24-32 uur in de week.

Wat vragen we?
• Een afgeronde mbo- of hbo Verpleegkundige opleiding.
• Meerdere jaren werkervaring in de ouderenzorg.
• Een bekwaam persoon die tegelijkertijd de rust kan bewaren en overzicht heeft. Iemand die onze missie
met eer en trots wil vervullen.
• Je bent een integer en prettig persoon met een klantgerichte en kritische werkhouding.
• Je hebt een goede beheersing van de Nederlandse taal en een representatief voorkomen.
• Inzetbaarheid voor alle diensten (8-uurs diensten).
• Je hebt liefde voor het vak en de doelgroep.
• Je woont in (de directe omgeving van) Utrecht.
Wil je solliciteren of heb je vragen?
Mail je motivatie en CV t.a.v. Mariska Bomer naar HRM@bartholomeusgasthuis.nl. Voor meer informatie kun
je bellen met Karen Lerou op (030) 231 02 54. Het is onze gewoonte dat je een dienst meeloopt.
Het is goed om te weten dat je bij het Bartholomeus Gasthuis niet kunt parkeren. Het gasthuis is goed te
bereiken met het OV.
Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.

