Bij Sigma Zorg sta jij als Verpleegkundige centraal! Wij zijn op zoek naar jou!
Sigma Zorg is een snel groeiende thuiszorgorganisatie die al ruim 10 jaar bestaat en zorg
levert in heel Amsterdam. Sigma Zorg bestaat uit een divers team en hecht belang aan
professionele zorg in een vertrouwde omgeving.
Per direct zijn wij op zoek naar een Verpleegkundige (niveau 4 of 5) in Amsterdam die
flexibel inzetbaar is voor minimaal drie (ochtend)diensten per week. Met jouw ervaring
in de thuiszorg ben je in staat onze cliënten te verplegen en verzorgen aan de hand
van het zorgplan. Als verpleegkundige coördineer je delen van de zorgverlening, stelt
verpleegkundige diagnoses, signaleert veranderingen in de zorgvraag en neemt
eventueel passende maatregelen.
Als je direct beschikbaar bent voor ons, krijg je de eerste twee maanden een extra
netto vergoeding van € 250,- bovenop je salaris!!
Wat biedt Sigma Zorg:








Flexibele invulling van je uren (ochtend- avonddiensten, ook in het weekend)
Inroostering in goed overleg (er wordt zo veel mogelijk rekening gehouden met je
wensen)
Salaris is conform CAO VVT, afhankelijk van je opleiding en ervaring
Gebruik van bedrijfsauto's
Uitstekende scholingsmogelijkheden
Onregelmatigheidstoeslag
Eindejaarsuitkering van 8,33%

Wat onderscheidt Sigma Zorg van andere thuiszorg organisaties?
Bij Sigma Zorg staan onze medewerkers centraal en wordt gestreefd naar optimale
medewerkerstevredenheid en teamspirit. De medewerkers van Sigma Zorg worden zeer
gewaardeerd. Sigma Zorg kent de medewerker persoonlijk en luistert naar de wensen. Ook
proberen wij de medewerkers regelmatig te verrassen met cadeautjes tijdens feestdagen,
bonussen, lekkere hapjes op kantoor en het organiseren van etentjes en teamuitjes.
Hiernaast hechten wij waarde aan je persoonlijke ontwikkeling. Sigma Zorg organiseert
regelmatig cursussen voor medewerkers en als je een opleiding wilt volgen dan zij wij bereid
met je mee te denken om je studie te vergoeden!

Wat willen we van jou?
Jezelf af te vragen of je nog op je plek zit bij je huidige werkgever en wat je tegen houdt!
Door de uitdaging als Verpleegkundige bij Sigma Zorg aan te gaan zorg jij voor een positieve
verandering! Jij gaat werken met een leuk team, hebt baanzekerheid, flexibele werktijden op
jou afgestemd, goed salaris, veel ontwikkelmogelijkheden en de persoonlijke aandacht die jij
verdient!
Om bij Sigma Zorg te werken is het wel noodzakelijk dat je het volgende in huis hebt:
een diploma Verpleegkundige niveau 4 of 5, ervaring in de Thuiszorg, een rijbewijs B
of een AM rijbewijs en een eigen scooter of een elektrische fiets. Als je hierover
beschikt, stuur dan direct een email met je CV en een korte motivatie! Wij hanteren een
snelle sollicitatieprocedure.
Contactpersoon:
Debby Bentvelzen, Zorgmanager
Telefoon: 0203342887

