Functie overzicht
Zorgspectrum Het Zand

Jouw Uitwisseling 2019

Verpleeg- en verzorging
Verzorgende IG

Verpleegkundige

Teamcoördinator

Als Verzorgende IG begeleid en verzorg je cliënten,
individueel of in groepsverband conform het zorg/leefplan. Je verricht verpleegtechnische handelingen
en assisteert verpleegkundigen en artsen bij complexe
verpleegtechnische en/of medisch-technische
handelingen.
Het doel is het optimaliseren en op peil houden van
psychische en lichamelijke functies en het sociaal
welbevinden. In een huiselijke omgeving
overeenkomstig met de wensen van de cliënt.
Voert de verpleegkundige zorg uit en begeleidt de
cliënt conform het zorgleefplan. Stelt in samenspraak
met de cliënt (of diens vertegenwoordigers) het
zorgleefplan op, onder eindverantwoording van een
Teamcoördinator. Verricht verpleeg-/medische
technische handelingen. Geeft voorlichting,
informatie en instructie aan cliënt en/of diens relaties
m.b.t. onderzoeken, behandeling en mogelijke
consequenties voor de zelfredzaamheid. Is
verantwoordelijk voor de verpleegkundige anamnese
binnen de afdeling en handelt conform afspraken.
Observeert de cliënt en rapporteert over de
lichamelijke of geestelijke toestand aan
Teamcoördinator of Arts. Waakt over en is kritisch
m.b.t. het verpleegkundige niveau en handelen op de
afdeling. Begeleidt leerlingen en stagiaires tijdens de
uitvoering van de zorgverlening en geeft
bijzonderheden door.
Als Teamcoördinator ben je de spil in het team- en
zorgproces. Je houdt overzicht en draagt bij aan
samenwerking tussen verschillende teams. In
samenwerking met deze teams organiseer en
coördineer je de zorg- en dienstverlening.
Je bewaakt de kwalitatieve kaders van het gehele
zorgproces. Tevens draag je zorg voor een efficiënte
inzet van medewerkers binnen vastgestelde kaders
van formatie en productie met de daarbij geboden
financiële ruimte. Daarnaast draag je zorg voor de
administratieve verwerking in verschillende digitale
software programma’s.
Het ondersteunen, coachen en faciliteren van de
zorgteams is een belangrijk onderdeel van je functie.

Kennis- en Behandelcentrum
Fysiotherapeut

Ergotherapeut

Logopedist

Diëtist

Verricht fysiotherapeutisch onderzoek, behandelt en
begeleidt cliënten met als doel het voorkomen,
verminderen en/of compenseren van stoornissen,
beperkingen en participatieproblemen betreffende het
bewegend functioneren van de cliënt.
Stelt een ergotherapeutische diagnose en
behandelplan op. Inventariseert met cliënt de
mogelijkheden en gewenste voorzieningen en de
financiering hiervan. Leert cliënt omgaan met
voorzieningen en hulpmiddelen. Bewaakt de
kwaliteit van de behandeling en levert bijdrage aan
de introductie van nieuwe behandelvormen. Vraagt
hulpmiddelen aan en vervaardigt specifieke
hulpmiddelen of past deze aan.
Onderzoekt cliënten, stelt logopedische diagnosen en
behandelplan op. Voert behandelplan uit en adviseert
verpleging/verzorging. Bewaakt kwaliteit en levert
bijdrage aan introductie van nieuwe behandelvormen
en ontwikkeling van protocollen.
De Diëtist stelt, door middel van voedings- of
dieetadviezen een dieetbehandelplan op, om de
gezondheid en kwaliteit van leven van de bewoner te
bevorderen. De Diëtist bekijkt wat de
voedingsbehoefte is en stelt voedings- en
dieetadviezen op.

Bedrijfsvoering
Medewerker HRM

Adviseur HRM

Praktijkopleider

Functionaris Arbo, Veiligheid &
Preventie

Als Medewerker HRM vervul je een cruciale rol
binnen de afdeling HRM met je administratieve
bijdrage aan organisatorische en personele
vraagstukken.
Als Medewerker HRM ben je binnen je account
volledig verantwoordelijk voor alle activiteiten op het
gebied van:
 alle administratieve taken van aanstelling tot
ontslag;
 zorgen voor een betrouwbare en actuele
personeelsadministratie;
 verzamelen en ordenen van overzichten tot
bruikbare managementinformatie;
 deelname aan diverse werkgroepen
organisatie breed;
 alle overige werkzaamheden, zoals
administratieve ondersteuning bij werving en
selectieprocedures, opleidingen,
ziekteverzuim, cao etc.
Als Adviseur HRM ondersteun en adviseer je het
management bij de uitvoering van het
personeelsbeleid. Als Adviseur HRM treedt op als
sparringpartner voor de teamcoördinatoren en
regiomanagers. Je geeft proactief advies over
organisatievraagstukken, ondersteunt en begeleidt de
organisatie bij de ontwikkeling, implementatie en
uitvoering van het HRM beleid.
Als Praktijkopleider draag je zorg voor een optimaal
begeleidings- en leerklimaat van de praktijkopleiding.
Als Praktijkopleider werk je nauw samen met de
teams van de afdelingen, waarin je een
coördinerende, begeleidende en faciliterende rol
vervult. Een Praktijkopleider is verantwoordelijk
voor opleidingsactiviteiten op het gebied van:
 Werving en selectie van leerlingen;
 Coördineren en plannen van stages in
samenwerking met ROC’s en Hogescholen;
 Ondersteunen en faciliteren van de
werkbegeleiders;
 Verzorgen van trainingsactiviteiten t.b.v.
optimaal leer- en werkklimaat;
 Administratieve werkzaamheden t.b.v.
leerlingen en stagiaires;
 Onderhouden en initiëren van interne en
externe contacten;
 Bezoeken van werkveldbijeenkomsten en een
bijdrage leveren aan Open dagen.
Als Functionaris Arbo, Veiligheid & Preventie ben je
verantwoordelijk voor het initiëren, coördineren,
stimuleren en bewaken van Arbo- en
preventiewerkzaamheden binnen de kaders van weten regelgeving, interne richtlijnen en kwaliteitseisen
(Prezo-keurmerk) en vastgestelde jaarplannen.
Adviseert het management en medewerkers met
betrekking tot arbo aangelegenheden.

Kok

Medewerker Voeding & Restauratieve
voorzieningen

Medewerker Sfeer & Beheer

Als Kok ben je verantwoordelijk voor het
voorbereiden, bereiden en portioneren van voeding en
voedingsmiddelen in de productiekeuken, de
satellietkeuken en vooralsnog een traditionele
gekoppelde keuken. Daarnaast verricht een Kok
administratieve werkzaamheden, bijv. het verzorgen
van bestellingen en dieetwijzigingen.
Als Medewerker Voeding en Restauratieve
Voorzieningen ben je in eerste instantie een gastvrouw/gastheer, oftewel je weet de wensen en
behoeften van de gasten om te zetten in een gastvrije
beleving en weet die extra’s te beiden die gasten als
verrassend ervaren. De werkzaamheden bestaan uit
bediening van cliënten en bezoekers in het restaurant,
het assisteren in de keuken en het verrichten van
werkzaamheden in de afwaskeuken en
schoonmaakwerkzaamheden.

Als Medewerker Sfeer en Beheer creëert je een
warme sfeer op de afdeling en je hebt aandacht en
tijd voor cliënten. Als Medewerker Sfeer en Beheer
verricht je assisterende en ondersteunende
werkzaamheden op een zorgafdeling ten behoeve van
cliënten. Je bent het rustpunt in de huiskamer.
Bij deze assisterende en ondersteunende
werkzaamheden kun je denken aan o.a. koffie & thee
drinken met cliënten, op vraag van cliënten
activiteiten doen (spelletjes spelen, wandelen, krant
voorlezen, handwerken etc.), bieden van een
luisterend oor, zelfredzaamheid vergroten van cliënt
bij het ontbijt, lunch en diner, ondersteunen bij
uiterlijke verzorging.

