Vacature Breda College
Breda College is op zoek naar een

schoolverpleegkundige
voor 20 uur per week (wtf 0,5). Het gaat om een tijdelijke aanstelling van 1
juni 2019 tot 1 juni 2020 met uitzicht op een vast dienstverband.
Waar staan we voor?
Het Breda College is een school voor Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO) en verzorgt een
hoogwaardig aanbod van onderwijs in de regio Breda aan leerlingen met een verstandelijke
en/of lichamelijke beperking en/of chronische zieke leerlingen in de leeftijd van 12 tot 18
jaar, www.bredacollege.nl.
De drie speerpunten van het Breda College zijn:
1. Het Breda College realiseert een rijke stimulerende leeromgeving
2. Het Breda College realiseert een schoolbrede aanpak voor gedrag
3. Het Breda College realiseert nieuwe functies in het functiehuis
Deze drie speerpunten geven ons de komende jaren richting in ons denken en handelen. Zo
trachten wij de centrale doelstelling te realiseren: jongeren startbekwaam maken om hun
eigen leven in de samenleving passend vorm te geven.
Breda College maakt deel uit van INOS, stichting katholiek onderwijs Breda, www.inos.nl

Waar kom je te werken?
Bij het Breda College volgen leerlingen de leerroute vmbo, arbeid of dagbesteding.
Deze leerlingen hebben een specifieke onderwijs ondersteuningsbehoefte op het gebied
van motoriek, cognitieve ontwikkeling en gedrag.

Werkzaamheden
•
•
•
•
•

Je signaleert, coördineert en bewaakt de behoefte aan zorg en zorgt voor de goede
uitvoering hiervan.
Je signaleert, coördineert en bewaakt de zorg, die geleverd wordt door externen in
het kader van ‘zorg in onderwijs’ (ZIO).
Je informeert, adviseert en instrueert leerlingen, ouders/verzorgers, collega’s en
het management team.
Je verricht voorbehouden medische handelingen (wet BIG) en dient medicijnen toe.
Je treedt handelend op bij spoedgevallen en het verlenen van EHBO.

•
•
•
•

Je overlegt met verschillende disciplines met als doel te komen tot de beste
behandeling (zoals de arts, fysiotherapeut, maatschappelijk werk,
onderwijscoördinator).
Je neemt deel aan overlegsituaties zoals Commissie van Begeleiding, werkgroep
Veilig thuis, commissie Veilige school, BHV-groep.
Je adviseert het MT over hygiëne en verpleegkundige voorzieningen en procedures
in de school (medisch zorgbeleid) alsmede over preventie.
Je geeft voorlichting aan het team inzake preventie t.a.v. aandoeningen /ziektes.

Wat vragen wij van jou?
•
•
•
•
•
•

Je
Je
Je
Je
Je
Je

hebt een HBO diploma verpleegkunde met BIG-registratie.
hebt affiniteit met onze doelgroep.
bent professioneel en hebt aandacht voor de leerling.
bent in staat om zelfstandig te werken.
bent flexibel en je kunt in mogelijkheden denken.
ben in staat om met veel mensen samen te werken.

Wij bieden jou:
•
•
•
•

Een fijn collegiaal team die voluit wil gaan voor de leerlingen.
Arbeidsvoorwaarden conform de CAO PO, inschaling in salarisschaal 8, maximaal
salaris bedraagt € 3.157 op fulltime basis en maar liefst 428 vakantie-uren per jaar
op fulltime basis.
Een collectieve ziektekostenverzekering, een eindejaarsuitkering en een
pensioenregeling bij ABP.
Een rooster, waarbij je niet op feestdagen, in de weekenden en nachten werkt.

Informatie
Voor meer informatie over deze vacature kun je contact opnemen met afdelingsleider
Maria Voets 076-5223222.

Interesse
Als je interesse hebt om lid van ons team te worden, stuur dan voor 3 mei 2019 je
sollicitatiebrief en CV ter attentie van Maria Voets per e-mail naar tina.bos@inos.nl.
De vacature wordt gelijktijdig intern en extern geplaatst. Bij gelijke geschiktheid genieten
interne kandidaten de voorkeur.

