Leidsche Rijn Julius Gezondheidscentra (LRJG) biedt hoogwaardige wijkgerichte eerstelijnszorg vanuit vijf
multidisciplinaire gezondheidscentra in de Utrechtse nieuwbouwwijk Leidsche Rijn.
In samenwerking met het UMC Utrecht en de Hogeschool Utrecht wordt binnen de centra innovatieve
eerstelijns patiëntenzorg vorm gegeven en geïntegreerd met onderwijs en onderzoek.
LRJG opent binnenkort een Academische Werkplaats Verpleegkunde met zorginnovatieprojecten,
wetenschappelijk onderzoek en onderwijs met als doel hoogwaardige, toegankelijke en doelmatige
eerstelijns verpleegkundige zorg met maximale patiënttevredenheid na te streven.
Voor onze locatie Parkwijk zijn wij op zoek naar een enthousiaste en gedreven:
Praktijkondersteuner (POH) / praktijkverpleegkundige
21 - 32 uur per week
De functie:
In een team van vier POH’s verleen je verpleegkundige en medisch inhoudelijke zorg aan patiënten met een
chronische ziekte. Je organiseert, coördineert en plant de preventieve en gestructureerde zorg en
begeleiding. In het bijzonder voor chronische patiënten met diabetes, CVRM, COPD & astma en complexe
ouderenzorg.
Middels het geven van goede voorlichting, advies en begeleiding leer je patiënten om te gaan met de
gevolgen van hun chronische ziekte en de daarbij behorende gedragsveranderingen te realiseren.
Wij bieden:
 Een brede functie als praktijkondersteuner in een groot eerstelijns academisch
gezondheidscentrum met mogelijkheden voor ontwikkeling;
 Een enthousiast, betrokken en divers team bestaande uit: 9 huisartsen, een verpleegkundig
specialist, 7 praktijkondersteuners (POH en POH GGZ), een apotheker-farmacotherapeut en 8
centrumassistenten;
 Samenwerking en kennisdeling met collega praktijkondersteuners van de andere (vier) locaties;
 Gemakkelijk overleg met huisartsen en sociaal domein;
 Deelname aan intern georganiseerde geaccrediteerde nascholingen;
 Goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden o.b.v. cao gezondheidscentra/AHG zoals:
bruto maandsalaris in functiegroep 8 (€ 2.609 - € 3.431 o.b.v. fulltime / 38 uur per week),
8% vakantietoeslag, 6% eindejaarsuitkering, pensioenopbouw, tegemoetkoming in de reiskosten,
bijdrage in de ziektekostenverzekering.
Wij vragen:
 BIG-geregistreerd HBO-verpleegkundige én een (bijna) afgeronde HBO opleiding
praktijkondersteuner, of de bereidheid om deze te volgen;
 Ervaring met het begeleiden van DM, COPD, CVRM en/of ouderenzorg patiënten is een pre;
 Een stevige persoonlijkheid met een professionele houding;
 samenwerken met collega’s is voor jou vanzelfsprekend en je communicatieve vaardigheden zijn
uitstekend;
 Interesse om te werken in een dynamische omgeving.
Meer informatie en reageren
Voor meer informatie over de functie kun je contact opnemen met Fenneken Meulink, locatiemanager,
telefoonnummer 030 – 670 21 40. Bezoek onze site voor meer informatie over de stichting; www.lrjg.nl.
Je CV met korte motivatie kun je sturen naar sollicitatie@lrjg.nl.
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

