Huisartsenposten Amsterdam is verantwoordelijk voor de spoed huisartsenzorg in de avond, nacht en in het
weekend. Dit doen we vanuit vijf huisartsenposten en een centrale triagepost. Bij Huisartsenposten Amsterdam
werken 200 medewerkers en zijn 500 huisartsen aangesloten. Ben jij gediplomeerd verpleegkundig specialist (VS of
PA) en heb je affiniteit met spoedzorg? Dan zijn wij op zoek naar jou! Huisartsenposten Amsterdam heeft een
vacature voor:

Verpleegkundig Specialist(en)
(32 uur) waarvan 16 uur als kwaliteitsfunctionaris
De functie
Op de huisartsenpost is geen dienst hetzelfde. In de avond, nacht en weekenden biedt Huisartsenposten Amsterdam
hulp aan patiënten met acute gezondheidsklachten die niet kunnen wachten tot het spreekuur van de eigen huisarts.
Om onze patiënten snel van de juiste zorg te kunnen voorzien, introduceren wij de functie van Verpleegkundig
Specialist (VS) voor twee van onze grootste posten (OLVG Oost en OLVG West). Als VS vervul je een zeer
belangrijke rol bij het diagnosticeren en behandelen van patiënten met enkelvoudige, veelvoorkomende klachten. Je
voert deze werkzaamheden zelfstandig uit en maakt hierbij gebruik van de NHG-standaarden en protocollen van de
organisatie. Je werkt nauw samen met een team van professionals: huisartsen, triagisten, chauffeurs en
baliemedewerkers.
De helft van je tijd werk je als kwaliteitsfunctionaris. Als Kwaliteitsfunctionaris adviseer en ondersteun je medewerkers
en management. Je bevordert en bewaakt de kwaliteit die bij de huisartsenpost geboden wordt. Je helpt protocollen,
specialisaties en het zorgbeleid te ontwikkelen. Je toetst en meet of het afgesproken beleid wordt uitgevoerd en geeft
advies als dit moet worden bijgesteld. Je coördineert audits en bekijkt wanneer er trainingen en scholingen nodig zijn.
Je bent aangesloten bij zorginhoudelijke projecten en ondersteund hierin vanuit jou rol in mee Je ondersteunt de VIM
commissie, je onderzoekt calamiteiten en voert projecten met als doel de kwaliteit van het primair proces steeds beter
te maken.
Wij streven naar verwelkoming van twee Verpleegkundig Specialisten die in deze combinatiefunctie gaan werken.
Dit is wat jij zoekt
Je houdt van hectiek en zoekt naar een leuke, uitdagende en afwisselende combinatie functie. Een prettige werksfeer
binnen een enthousiast team vind je belangrijk net als dat er veel ruimte is voor opleidingsmogelijkheden onder
werktijd. Daarnaast zoek je een baan waarin ruimte is voor creatieve en innovatieve ideeën. Een goed salaris dat in
overeenstemming is met de zwaarte van de functie met uitstekende primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden
conform de CAO Huisartsenzorg.
Jouw profiel
 Je bent enthousiast, flexibel en een ware pionier die initiatief toont;
 Je beschikt over een afgeronde, geaccrediteerde opleiding Master Advanced Nursing Practice of je bent
geregistreerd als Verpleegkundig Specialist;
 Je hebt ervaring in de spoedzorg, ouderenzorg en/ of eerstelijns patiëntenzorg;
 Je bent een fijne collega, deskundig, gedreven en gericht op samenwerking;
 Je bent proactief, kunt uitstekend prioriteren en organiseren en je hebt een positieve instelling. Je bent
zelfstandig, sociaal vaardig en communicatief sterk;
 Je vindt het leuk om veel contacten te onderhouden en hebt gevoel voor verhoudingen;
 Je bent flexibel inzetbaar, zowel overdag als tijdens avond- , nacht- en weekenduren.
Solliciteren?
Ben je enthousiast over deze functie en ons bedrijf en wil je solliciteren? Stuur ons jouw motivatie met je cv naar
vacature@huisartsenpostenamsterdam.nl Als je eerst meer informatie wilt over de functie en mogelijkheden, neem
dan contact op met Lisette Arends Manager Posten (06- 57 60 41 28).
De sluitingsdatum voor deze vacature is 1 juni 2019.
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld

