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Wil jij je inzetten voor goede zorg aan een zeer kwetsbare doelgroep? Doe jij dit het liefst door met de doelgroep
zelf te werken en anderen hierover te adviseren? Dan zijn wij op zoek naar jou.

Dit is je werk
Als verpleegkundige sociaal-medische zorg voor kwetsbare doelgroepen zet je je in voor mensen met complexe problematiek in
Utrecht. Het betreft mensen zonder vaste woon- of verblijfplaats, mensen in vervuilde en/of overvolle woningen en mensen die
om allerlei redenen niet de weg naar de reguliere zorg kunnen vinden of daar niet terecht kunnen. Je beweegt je tussen
verschillende partijen, zoals huisartsenzorg, GGZ, verslavingszorg, justitie, buurtteams en woningbouwcorporaties. Ook lever je
een bijdrage aan de signaalfunctie met betrekking tot hiaten in het stedelijk zorgaanbod.
·
·
·

Zelfstandig uitvoeren van sociaal-medische zorg aan daklozen en het verder ontwikkelen hiervan
Overleg met en toeleiding naar reguliere (huisartsen)zorg
Zorg en coördinatie bij multiproblematiek in de wijk, met name bij situaties van woningvervuiling

·

Een bijdrage leveren aan kwaliteitsbeleid door het opstellen en bijhouden van procedures en richtlijnen

·

Mee ontwikkelen van visie en werkwijze voor sociaal-medische zorg in de wijken

·

Problemen en knelpunten signaleren in het kader van de zorg voor de meest kwetsbare doelgroepen, gevraagd en
ongevraagd adviseren

Je komt te werken bij de afdeling Volksgezondheid, binnen het team Volwassenen. Volksgezondheid werkt aan de gezondheid van
inwoners van Utrecht, met als belangrijke taken de jeugdgezondheidszorg, gezonde leefstijl en kwetsbare volwassenen. Binnen
het team Volwassenen richten we ons op de laatste groep. We werken onder andere op het gebied van sociaal-medische zorg
voor dak- en thuislozen, woningvervuiling en seksuele gezondheid. Ook zijn we de regionale toegangspoort voor aanmeldingen
voor Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang. Ons team bestaat uit 25 collega’s.

Dit bieden we
We willen dat onze medewerkers gemotiveerd en betrokken zijn en dat ook blijven. Daarom willen wij dat jij met plezier naar je
werk gaat. Zo werken we optimaal samen aan een mooie stad. Dit bieden wij jou:
·

Een 24- tot 32-urige werkweek met een bruto maandsalaris tussen de € 2.591 en € 3.805 op basis van 36 uur. Het
precieze bedrag stemmen we af op jouw kennis en ervaring. Inpassing in de aanloopschaal behoort tot de
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·
·

mogelijkheden.
Een Individueel Keuzebudget (IKB). Met het IKB pas je de arbeidsvoorwaarden aan naar jouw eigen omstandigheden.
Denk bijvoorbeeld aan het kopen van extra verlofuren. De hoogte van het Individueel Keuze Budget (IKB) is 17,05%
van je salaris. Voor een overzicht van alle overige arbeidsvoorwaarden, zoals reiskostenvergoeding klik hier.
Een uitdagende en afwisselende baan in een stimulerende werkomgeving met prettige collega’s waar kwaliteit en een
goede sfeer belangrijk zijn.

Dit vragen we
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

een Hbo-opgeleid verpleegkundige, met kennis van somatische, psychiatrische, verslavings- en OGGZ-problematiek en
minimaal drie jaar relevante werkervaring
ervaring met kwetsbare doelgroepen, waaronder daklozen, woningvervuilers en zorgmijders
bereidheid de opleiding tot verpleegkundig specialist te volgen
herkennen van beperkte gezondheidsvaardigheden en hierop adequaat kunnen inspringen
inschatten van complexe situaties waarbij je zelfstandig handelt en beslissingen neemt
de regie kunnen en durven nemen, zowel naar de klant als naar betrokken ketenpartner(s)
kennis van het werkveld en de sociale kaart van Utrecht
een stevige persoonlijkheid met een proactieve werkhouding, overtuigings- en doorzettingskracht
flexibel en creatief in het bedenken van oplossingen
een teamspeler met humor

Dit is handig om te weten
Enthousiast geworden om als Verpleegkundige sociaal-medische zorg voor kwetsbare doelgroepen aan de slag te gaan voor de
gemeente Utrecht? Solliciteer direct online maar uiterlijk 2 september 2019. Heb je vragen over de vacature? Neem dan contact
op met Marjon van Aalten, sociaal verpleegkundige, 030-2863258 of Han Ravensbergen, verpleegkundig specialist: 030-2863231.
Heb je vragen over de organisatie of de procedure? Neem dan contact op met Nancy Hoeymans, teammanager, 06-11342269
(bereikbaar vanaf 5 augustus) of Jacqueline Gentenaar, Recruiter via 030-2861472.

De sollicitatiegesprekken zijn gepland op maandagmiddag 9 september en woensdagmiddag 11 september.

De gemeente Utrecht is een inclusieve organisatie die ruimte biedt aan iedereen en die de kracht van de diversiteit van
medewerkers inzet om betere resultaten te halen voor de stad. Talent als basis, diversiteit als kracht. Naast je kwaliteiten,
talenten en motivatie breng je ook jouw leeftijd, geaardheid, achtergrond of arbeidsbeperking mee. Je bent van harte welkom!

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