ZZP-ers voor specifieke zorgvragen (jeugdzorg)
Ben jij onze rots in de branding, sta jij stevig in je schoenen en heb je een goed observerend
vermogen? Ben je op zoek naar uitdagende en afwisselende opdrachten? Ben jij al zelfstandige (ZZPer) in de zorg aan huis of zit je na te denken om dit te worden? Dan zijn we op zoek naar jou!
Wat bieden wij:








Als ZZP-er bepaal jij je eigen werktijden;
Wij zoeken (zelfstandige)zorgverleners voor specifieke zorgvragen: zzp-ers die willen
monitoren op veiligheid van pasgeboren en kinderen in gezinnen in en rondom Gooi- en
Vechtstreek, Utrecht en Amersfoort; Het betreft 24-uurs monitoring aan de hand van een
opgesteld veiligheidsplan.
De 24 uur zal worden opgesplitst in een dagdienst van 8.30-17.15 en een nachtdienst van
17.00-9.00 uur.
Een marktconform tarief, bel voor meer informatie 088-0157301
Bij Intermedicare Thuiszorg ligt de focus op kwaliteit van zorg;
Administratieve ondersteuning vanuit het hoofdkantoor Bussum.

Wie ben jij?
Jij bent gediplomeerd (kraam)verzorgende IG, Verpleegkundige die objectief kan monitoren,
rapporteren en handelen waar nodig. Je bent zelfstandig, flexibel, werkt cliëntgericht en bent een team
player.
Aan alle zelfstandig zorgverleners worden door de organisatie eisen gesteld, om te kunnen voldoen
aan het bieden van kwalitatief goede zorg en de eisen die de wet stelt aan het kunnen werken als
zelfstandig zorgverlener.
Onze visie is de mens de mogelijkheid te geven langer binnen de eigen leefomgeving te blijven door
de zelfstandigheid te stimuleren dan wel te behouden. Uitgangspunt bij de organisatie en uitvoering
van onze dienstverlening is dat de mens zelf richting geeft aan zijn of haar leven en zelf ook de
verantwoordelijkheid wil dragen voor de gemaakte keuze.
InterMediCare Thuiszorg staat voor cliëntgerichte en veilige zorg aan gezinnen, ouderen en chronisch
zieken.
InterMediCare Thuiszorg werkt nauw samen met BabyCare Kraamzorg en Progeria Thuiszorg
(bemiddelingsbureau).
Wat vragen wij:












Je bent aantoonbaar bevoegd en bekwaam;
Je hebt deskundigheidsniveau 3 of 4;
Je bent bekend met de Meldcode voor kinderen, gezinnen en ouderen.
Je bent bekend met psycho-sociale problematiek en psychiatrie.
Je werkt volgens het kwaliteitsbeleid van InterMediCare Thuiszorg , conform wet- en
regelgeving;
Je hebt de afgelopen jaren relevante opleidingen/cursussen gevolgd;
Je bent als zelfstandige ingeschreven bij de Kamer van Koophandel;
Je hebt een beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering afgesloten;
Je bent In het bezit van een recente Verklaring omtrent gedrag (VOG), niet ouder dan 6
maanden;
We leggen de afspraken vast in een DBA-overeenkomst.

Interesse?
Voor meer informatie over de functie kun je bellen met Anne-Marie le Buhan, 06-13966663 of Patricia
Messie, 06-12420053, coördinerend verpleegkundigen.
Wil je eerst eens vrijblijvend kennismaken met onze organisatie, dan nodigen wij je van harte uit voor
een kopje koffie op ons kantoor in Bussum, Brinklaan 32.
Heb je belangstelling voor deze functie, dan ontvangen we graag je CV.
Voor meer informatie over ProGeria Zorggroep verwijzen we graag naar
www.intermedicare.net
www.babycarekraamzorg.nl
www.progeria.nl

