Slaap-Waakcentrum zoekt een enthousiaste
Verpleegkundig Specialist
Vacaturenummer 21.16
min. 28 uur- max. 36 uur per week onbepaalde tijd
Locatie Heemstede
Ben jij afgestudeerd als Verpleegkundig Specialist, ben jij in opleiding tot Verpleegkundig Specialist óf
heb je ambities om deze opleiding te gaan volgen en heb je in alle gevallen affiniteit met patiënten met
slaap-waakstoornissen, dan zijn wij op zoek naar jou! In een persoonlijk gesprek bespreken we graag
of je ambities aansluiten bij de functie die wij kunnen en willen bieden.
Wat ga je doen?
Je aandachtsgebied is voornamelijk de patiëntengroep met narcolepsie en hypersomnolentie. Je
behandelt en begeleidt kinderen, adolescenten en volwassenen met deze slaapwaakstoornis.
Je neemt deel aan multidisciplinaire overleggen zowel intern als locatie overschrijdend. Daarnaast heb
je contact met de patiëntenvereniging (NVN), onderwijsbegeleiding (LWOE) en andere
zorgprofessionals.
Je neemt bloed af en assisteert bij lumbaalpuncties.
Je neemt deel aan wetenschappelijk onderzoek. Dit kan informerend zijn maar ook door een actieve
bijdrage te leveren.
Waar kom je te werken?
SEIN is een derdelijns Slaap-Waakcentrum met vestigingen in Zwolle en Heemstede en een polikliniek
in Groningen. Je komt werken op onze locatie in Heemstede waarbij een nauwe samenwerking is met
locatie Zwolle. Ten behoeve van de zorg verrichten wij diagnostiek en behandeling volgens de nieuwste
internationale richtlijnen voor alle stoornissen van slapen en waken. Daarnaast verrichten wij
wetenschappelijk onderzoek deels in internationale samenwerkingsverbanden. Lees meer over SEIN.
Wat neem je mee?
Je bent geduldig, creatief, tactvol en hebt een positieve benadering en inlevingsvermogen. Je
werkhouding is flexibel, je bent een teamplayer en houdt van multidisciplinair werken.
In de ideale situatie heb je de opleiding MANP, Master Advanced Nursing Practice, afgerond en ervaring
als Verpleegkundig Specialist. Ben je nog bezig met deze opleiding met wel al ervaring als
verpleegkundige, dan zijn er ook mogelijkheden voor een dienstverband als Verpleegkundig Specialist.
Ook kan het zijn dat je affiniteit hebt met deze patiëntencategorie en ambities hebt om de opleiding
MANP te gaan volgen.
Wat bieden wij jou?
Je krijgt een gedegen inwerkperiode en krijgt tijd en begeleiding om kennis en vaardigheden te
ontwikkelen. Als afgestudeerd Verpleegkundig Specialist word je ingedeeld in functiegroep FWG 60
(conform de CAO-ziekenhuizen). Het salaris is minimaal € 3.322,-- en maximaal € 4.798,-- bruto per
maand bij een volledig dienstverband. Daarnaast kent SEIN een vakantietoeslag en een
eindejaarsuitkering van 8,33%.
In overleg worden je contracturen bepaald, echter voor deze functie geldt een minimum van 28 uur per
week.

Liever eerst meer informatie?
Neem dan contact op met Monique Doosje, manager Slaap-Waakcentrum via telefoonnummer 06 12800132 of 038 – 8457185.
Vrijblijvend een dag meelopen kan in overleg.
Solliciteren
Jouw motivatiebrief en CV zien we graag tegemoet via de link “direct solliciteren’ op de www.sein.nl,
onder vermelding van het vacaturenummer. Na het insturen van je sollicitatie krijg je via e-mail een
bevestiging van ontvangst. Het kan zijn dat deze terecht komt tussen de ongewenste e-mail of spam.
Het inwinnen van referenties maakt deel uit van de procedure. Met je sollicitatie geef je SEIN
toestemming om je profiel op zakelijke social media op te zoeken. Kom je bij SEIN in dienst dan kun je
een verklaring omtrent gedrag (VOG) overleggen.
Wist je dat SEIN in het medewerkers onderzoek 2020 in vergelijking met de Nederlandse benchmark
ziekenhuizen bovengemiddeld scoort op goed werkgeverschap? Dit heeft SEIN het keurmerk goed
werkgeverschap opgeleverd. En daar zijn we heel trots op! Lees hier het artikel: SEIN krijgt keurmerk
goed werkgeverschap.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

